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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.: Elódi Pál. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1984 , 277-298. old.
Casolaro, M. A. Fells, G., Wewers, M. és mtsai: Augmentation 
of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human 
alpha-l-antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 63, 2015—2023. 
Rónai P., Daubner K.: A Dixon műtéttel szerzett tapasztalataink. 
Orv. Hetik, 1982, 123, 2293-2298.

Az idézett hivatkozások száma maximálisan 50 lehet. A kézirat 
szövegében az utalás az adott tétel számának zárójelben való 
megadásával történjék.

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 kismedencei összenövések jelentősége a nőgyógyászatban. 
A megelőzés lehetőségei

Inovay János dr. és Szendéi György dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest (igazgató: Papp Zoltán dr.)

A szerzők áttekintést nyújtanak a kism edencei össze
növéseknek a nőgyógyászati sebészetben játszott sze
repével foglalkozó nemzetközi közleményekről. Meg
állapítják, hogy az idü lt kismedencei fájdalomban szen
vedő nőbetegek közül körülbelül m inden harm adiknál 
m utathatók ki laparotom ia vagy laparoszkópia során 
kism edencei adhaesiók, a m űtétek során fellelt hasi 
összenövések azonban lokalizáció és súlyosság szem 
pontjából egyaránt ritkán  hozhatók kapcsolatba anam - 
nesztikus krónikus pelvicus fájdalmakkal. A kism eden
cei fájdalmak és összenövések közötti kapcsolat nem  
m ondható konzekvensnek, még kevésbé kétirányúnak. 
A fájdalom kialakulásának patom echanizm usára fényt 
derítő  vizsgálatok hiányában csak feltételezhető, hogy 
abban részben a fali, részben a visceralis peritoneum  
vegetatív beidegzésének, részben pedig  az újdonkép- 
ződött és vascularisalt összenövésekben kialakult ideg
rostok izgalmának van szerepe. Tetszetős, de nem  kel
lően igazolt feltételezés, hogy a kism edencei szervek 
m otilitását és m obilitását gátló, azokat fixáló kiterjedt 
összenövéseknek lehet direkt fájdalmat kiváltó hatása. 
Általánosan elfogadott, hogy a tüneteket okozó össze
növések műtéti oldása az esetek jelentős részében a 
panaszok megszűnését, máskor csak enyhülését segít
heti elő. A jótékony hatás átmeneti, a tartós vagy vég
leges eredmény azonban előre nem jósolható meg. A 
szerzők a továbbiakban áttekintést nyújtanak a mik- 
rosebészeti műtéti technikát kiegészítő, az összenö
vések képződésének és újdonképződésének lehetőségét 
rem élhetően megelőző adjuváns m ódszerekről. Nem 
igazolható tudományos értékű igényességgel a krisztal- 
loid oldatok, a m akrom olekuláris oldatok, az intraperi- 
tonealisan alkalmazott heparin, valam int a szteroidok 
szerepe az összenövések megelőzésében. A m echanikus 
barrierekkel (oxidált, regenerált cellulóz, politetrafluo- 
ro-etilén) már eddig is elért biztató eredményeknél je 
lentősebb sikerek rem élhetők a még csak állatkísérletes 
kipróbálás alatt álló, biodegradábilis vegyületektől.

Kulcsszavak: összenövés, krónikus kismedencei fájdalom, 
nőgyógyászati sebészet, adhaesio profilaxis

Ism ert tény, hogy a hasűri beavatkozások nem szükség- 
szerű, ám  gyakori következményeként összenövések 
alakulhatnak ki a zsigeri szervek, valam int ezen szervek 
és a fali hashártya között. Az összenövések praedilectiós 
helyeinek tekinthetők a női belső genitálék, elsősorban a

The role of pelvic adhaesions in gynaecology. The pos
sibilities o f prevention. The authors review the recent 
international literature dealing with the role of pelvic 
adhesions in gynaecologic surgery. They poin t out that 
pelvic adhaesions can be detected via laparatom y or la
paroscopy in  every th ird  patient suffering from  chronic 
pelvic pain, whereas abdom inal adhaesions revealed 
rarely correlate with anam nestic chronic pelvic pain. 
Correlation of pelvic pain  and adhaesions is neither 
consequent nor mutual. Lacking more detailed infor
m ation on the pathom echanism  of pain, the role of the 
vegetative innervation of the visceral and parietal peri
toneum  and of the excitation of the nerve fibers in the 
neoform ed and vascularized adhaesions can only be 
postulated. According to the attractive bu t no t well es
tablished theory  extensive adhaesions can directly pro
voke pain  through fixing the pelvic organs ham pering 
their m otiliy and mobility. It is generally accepted, that 
lysis of adhaesions in sym ptom atic patients can resolve 
or reduce the complaints. However the duration  of the 
beneficial effect and its transitorie or definitive nature 
cannot be predicted in advance. Subsequently the au
thors review the adjuvant m ethods com plem entary to 
microsurgical techniques possibly preventing the for
mation and  neoform ation o f pelvic adhaesions. Despite 
of general acceptance and widespread usage, the effec
tiveness of crystalloids, m acrom olecular solutions, int- 
raperitoneal heparine and steroids in the prevention of 
adhaesions cannot be scientifically supported . The 
encouraging results already achieved by mechanical 
barriers (interceed, Gore-Tex) can hopefully be sur
passed by biodegradable barriers actually studied in 
animal models.

Key words: adhaesions, chronic pelvic pain, gynaecologic 
surgery, adhaesion-prevention

függelékek (48). A kismedencei adhaesiók előfordulását 
az egyes szerzők 15-30%-os gyakorisággal adják meg. Az 
összenövések kóroki szerepe igazoltnak tekinthető post- 
operativ m echanikus ileusban, illetőleg a késői obstruk
tiv jellegű bélpasszázszavarokban is (32). Ahhoz sem
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férhet kétség, hogy a peritubaris, periovarialis összenö
vések az ovulatiót, illetve a petesejtnek a tubába ju tását 
(„ovum  pick up”), valamint a petevezetőben történő 
gam étatranszfert m echanikusan akadályozva organikus 
m eddőséget eredményezhetnek (5). Amennyire nyilván
való sebészi ileus esetén az összenövés kóroki szerepe és 
a strangulatio oldásának, az adhaesiolysisnek a szük
ségessége, olyan kevéssé igazolható a hasűri műtéteket 
követően, adott esetben megelőző m űtétek hiányában, 
in takt hasban kialakuló összenövéseknek a korai post- 
operativ fájdalmakkal, különösképpen pedig a késői k ró 
nikus kismedencei fájdalmakkal való kapcsolata.

Ennek ellenére a sebész és a nőgyógyász egyaránt 
gyakran kényszerül hasűri m űtéti beavatkozást (lapara- 
tom iát vagy laparoszkópiát) végezni olyan feltételezett 
összenövések felkutatása és oldása céljából, melyek a 
beteg gyakran évek óta tartó, kínzó alhasi fájdalmait m a
gyarázhatják. A tém a különösen fontos, m ert a szakren
delői gyakorlatban az alhasi fájdalom a hüvelyi folyás 
után a második leggyakoribb beutaló diagnózis. Kró
nikus kismedencei fájdalom (chronic pelvic pain, CPP) 
alatt olyan m enstruatiótól független, ciklust nem tartó  és 
a kism edencére lokalizálódó fájdalm at értünk, mely több 
m int három  hónap óta fennáll és intenzitását tekintve 
elég erős ahhoz, hogy a beteget gyógyszeres, esetleg m ű 
téti kezelés reményében orvoshoz kényszerítse.

A kismedencei fájdalmak tisztázása igényes, gyakran 
bonyolult diagnosztikus feladat, melyben a nőgyógyász 
szakorvos és a társszakm ák konziliáriusainak együtt
m űködése meghatározó fontosságú. A rutin  diagnosz
tikus protokoll a bimanuális nőgyógyászati vizsgálaton 
túlm enően labortesztekből, hüvelyváladék-vizsgálatból, 
ultrahang- és röntgenvizsgálatból, szükség szerint o rto 
pédiai, reumatológiai, neuropszichiátriai, esetleg pszi
chológiai vizsgálatból áll. Mivel a kismedencei fájdalmak 
oka és különösen ezeknek az esetleges hasűri összenövé
sekkel való összefüggése az esetek túlnyomó részében la- 
paroszkópia nélkül nem tisztázható egyértelműen, to 
vábbá az a tény, hogy a részletes és gyakran időt rabló 
kivizsgálás ellenére a végső diagnózis az esetek akár több 
m int felében is téves lehet, érthetővé teszi a diagnosz
tikus laparoszkópiának a szakm a ezen területén való 
térhódítását is (47). Külföldi statisztikák alapján az ösz- 
szes laparoszkópiák 10-50 százalékát kismedencei fáj
dalm ak okának kiderítése céljából végzik (20). A lapa- 
roszkópia jelentőségét bizonyítja a krónikus k ism eden
cei fájdalom diagnosztikájában Cunanan tanulm ánya 
(4), aki negatív fizikális lelet u tán  az esetek 56 száza
lékában talált laparoszkóppal eltérést a kismedencében. 
Stout (43) kismedencei fájdalmak m iatt vizsgált bete
geinek 79 százalékában volt pozitív a hastükrözés ered
ménye, melyek között kiemelkedő jelentőségűnek b i
zonyultak a kismedencei összenövések. Bár az össze
növések jelenléte és súlyossága nem  determ inálja egy
értelm űen a neki tulajdonítható fájdalom helyét és in ten
zitását (29), a fájdalmak konzekvens lokalizációja nagy 
valószínűséggel utalhat az adott régió patológiás elvál
tozására (24). Az összenövések és a feltételezhetően ál
taluk kiváltott kismedencei fájdalm ak összefüggésének 
tanulm ányozását tovább nehezíti a fájdalom perceptiójá- 
nak pszichológiai aspektusokat is m agában foglaló, b o 
nyolult mivolta (37).

A kism edencei összenövések és a kismedencei fájdal
mak ok-okozati összefüggését m inden elméleti m egkö
zelítésnél jobban bizonyítják azok a gyakorlati tapasz
talatok, amelyek tanúsága szerint az adhaesiók m űtéti 
oldását követően a betegek jelentős részénél megszűntek 
vagy lényegesen enyhültek a panaszok. Steege betegeinek 
75, Sutton pedig 84 százalékánál észlelt érdem i javulást 
adhaesiolysist követően (41, 44). Bár az irodalm i hi
vatkozások többsége alátám asztja a gyakorló orvosok
nak az adhaesiolysis jótékony hatásába vetett hitét, ez az 
optim izm us két szempontból mégis megfontolást érde
mel. Egyrészt, mivel a krónikus kismedencei fájdalom 
ban szenvedő betegek egy csoportja a pszichés érin tett
ség egyértelm ű jeleit mutatja, a m űtéti beavatkozás ered
ménye placebo hatás következménye is lehet (37), m ás
részt -  ism erve az adhaesio újdonképződés relatíve gyors 
ütem ét és nagy valószínűségét -  a hosszú távú ered
ményesség, illetőleg tünetm entesség szempontjából szin
tén megkérdőjelezhető a terápiás adhaesiolysis létjogo
sultsága (35). Mindazonáltal elfogadott ténynek vehető, 
melyet Peters random izált tanulmánya is alátámaszt 
(36), hogy a kismedencei összenövések gyakran okoz
hatnak fájdalmat, mely fájdalm ak adhaesiolysis útján 
érdem ben csökkenthetők vagy adott esetben meg is 
szüntethetők. Az összenövések által kiváltott fájdalom 
patom echanizm usa ugyan nem  tekinthető tisztázottnak, 
adatok utalnak azonban a zsigeri fájdalomérző recep
torok direkt mechanikai ingerlésének jelentőségére (41). 
Kresch tanulm ányában adhaesiók által érintett zsigerek 
korlátozott mozgékonyságában és gátolt tágulékonysá- 
gában véli felfedezni a belőlük kiinduló fájdalomérzet 
okát (24). Mivel a vaskosabb adhaesiós kötegekben im 
m unhisztokém iai módszerekkel újdonképződött ideg
rostok jelenlétét is sikerült kim utatni, ezek direkt inge
rülete révén az adhaesiók önm aguk is szerepelhetnek, 
mint a kismedencei fájdalom forrásai (23).

Az adhaesioképződés mechanizmusa  
Az összenövések kialakulásának megakadályozására ki
dolgozott m űtéttani elvek, módszerek és adjuvánsok 
részletes áttekintése előtt röviden összefoglaljuk az ad
haesioképződés m echanizm usáról nyert ismereteket. Az 
összenövések a hashártya norm ális gyógyulási folyama
tában bekövetkezett zavar folytán jönnek létre. A folya
mat első lépése az intakt peritoneum  valamilyen mecha
nikai, kém iai vagy term ikus sérülése. A m echanikus sé
rülés speciális formáját a hashártyára többnyire iatrogén 
úton került idegentestek (talcumszemcsék, varratok) ké
pezik. Köztudott, hogy az adhaesioképződésben a gyul
ladásos reakciók kiemelt jelentőségűek. A kismedencei 
fertőzéseken túl, ebbe a csoportba sorolható az endo
m etriosis csomók talaján kialakuló és azokhoz nagy 
százalékban társuló összenövések is. Peritonealis laesio 
esetén a felszíni mesothel sejtréteg károsodása miatt 
szabaddá váló kötőszöveti rétegből leukotrién B4, prosz- 
taglandin E2 és throm boplastin szabadulnak fel. Az előb
biek stimulálják az adhaesiogenesist, az utóbbi pedig, 
m int szöveti faktor aktiválja a véralvadási kaszkádot, 
melynek következtében fibrinképződés indul meg. Szin
tén a szöveti sérülés következtében gátlás alá kerül a 
plasm inogen aktivátor (PAA), melynek következtében a 
fibrinolysis csökken. Ennek eredményeképpen olyan fib-
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rinháló képződik, mely a további összenövések kialaku
lásához m átrixul szolgálhat. Amennyiben az érin tett te
rületen jelentősebb vérzés is föllép, a kiszivárgó és meg
alvadó vér fibrintartalm a a fentebb leírt folyamatot 
tovább gyorsítja. Megállapítást nyert ugyanakkor az is, 
hogy az ép peritonealis felszínre kerülő vér adhaesiót 
nem  eredményez.

A vérnek, illetve alvadási faktorainak az összenövések 
kialakulásában játszott szerepe képezi a gyakorlatban ad
haesio preventio reményében elterjedten alkalmazott he- 
parinos lavage elméleti alapját (39). Celluláris szinten a 
monocyták, macrophagok fokozott proteinkináz aktivitá
sának és a különböző cytoskeleton fehérjék (talin, vinculin, 
integrin) interakciójának tulajdonítanak jelentőséget (16, 
42). A kialakult vékony, szálagos, filmszerű összenövések 
kötőszövetes átalakulásában a vérlemezkékből felszaba
duló TGF-ß (transforming growth factor ß) hatásának le
het szerepe, mely a macrophagok migratióját váltja ki és a 
fibroblastokat extracelluláris mátrixproteinek termelésére 
serkenti (33). A vázolt mechanizmus finomabb részletei 
további elmélyült kutatásokat igényelnek.

A peritonealis gyógyulás, illetve adhaesioképződés fázisai
I. Peritoneumsérülés, mely hisztam in és elsősorban 
prosztaglandin Ег felszabadulás útján fokozott érfal-per- 
meabilitáshoz vezet.

II. Fehérjedús serosanguinolens exsudatum  képző
dik, mely gyulladásos sejtek invasiójával párhuzam osan 
a sérült felszínhez tapadó fibrines masszává alvad.

III. Normális körülmények között ez a fibrines massza 
a plasminogen aktiváció útján fibrinolysis áldozatává vá
lik, és a képződő fibrindegradációs term ékek néhány 
napon belül nyomtalanul felszívódnak.

IV. A gyógyulás fázisában mesothelialis sejtek vékony 
lemeze vonja be a sérült felszínt. Ez a folyamat multifo- 
calisan indul és 5-7 nap alatt zajlik le. A mesothelialis 
sejtek eredete eddig nem  tisztázott, mesenchymalis sej
tek metapláziájának, illetőleg macrophagok transzfor
m ációjának tulajdonítanak jelentőséget (11).

Amennyiben a fibrinképződés és -oldódás ezen 
egyensúlya fölborul, m aradandó fibrinalapú m átrix  kép
ződik, mely az összenövések kialakulásának kiinduló 
pontjául szolgálhat. Fokozott fibrin appositióhoz k iter
jedt traum a, illetőleg gyulladás vezethet. A prosztaglan
din Ег-пек a gyulladásos folyamatok kiváltásában és an 
nak részjelenségeként a fokozott lokális vérátáram lásnak 
tulajdonítanak jelentőséget. Sérült peritoneum felszínek 
appositiója cohesio útján szintén elősegíti az összenövé
sek kialakulását. Csökkent fibrinolysisre és ezen keresz
tül adhaesioképződésre hajlamosító tényezők a m űtéti 
terület devascularisatiója, ischaemiája (pl. aláöltés), il
letőleg szöveti roncsolódás, a peritoneumfelszín ledör- 
zsölése, necrosis, intraperitonealis vérzés, a hashártya- 
felszínek kiszáradása. A szabad peritonealis transplanta- 
tum ok részben szintén a fibrinolysis csökkenése révén 
segíthetik elő összetapadások kialakulását (39).

lntraabdominalis összenövések megelőzésének 
lehetőségei
Bár a hasűri összenövések bélpassagezavart (48) és eset
legesen fájdalmat okozó hatása régóta ism ert volt, je len
tőségüknek megfelelő figyelmet pusztán a 70-es évek

ben , a nőgyógyászati meddőségi sebészetben, a m ikro- 
sebészeti technikák térhódításával párhuzam osan nyer
tek. Mivel a meddőség organikus okai között az össze
növések de novo képződése, valam int m űtéti oldásuk 
u tán i ismételt kialakulásuk vezető szerepet játszik, a 
m ikrosebészeti m űtéti technikák kifejlesztésének egyik 
fő célkitűzése éppen a hathatós adhaesiopreventio volt.

A postoperativ adhaesiók megelőzését, illetőleg le
hetőség szerinti csökkentését az alábbi m ódszerek segí
tik  elő:
1. M űtéti technika
-  m ikrosebészeti módszerek;
-  laparoszkópia;
-  lézerek.
2. Adjuvánsok
-  krisztalloid és kolloid oldatok;
-  kém iai anyagok;
-  m echanikus barrierek.
A postoperativ adhaesiók lehetőség szerinti megelőzé
sének alfája és ómegája a preparatív szövetkímélő m űtéti 
technika, melynek célja a serosasérülés lehetőség szerint 
m inim um ra történő szorítása. A mikrosebészeti m űtét
technika  nem más, m int speciális atraum atikus m ű
szerek és eljárások alkalmazása a m axim álisan szerv- és 
szövetkímélő m űtéttani elveknek megfelelően. A techni
ka lényege a szervek finom, óvatos m anipulálása, a szö
vetek kiszáradásának elkerülése (törlések helyett öblítés 
alkalmazása), a serosa védelme, gondos és teljes vérzés
csillapítás (mono- és bipoláris elektrokauter, lézer), izo
lálókendők helyett speciális béleltartók használata, ide- 
gentestreakciók lehetőség szerinti kivédése (talcum, géz 
mellőzése), továbbá felszívódó vagy szövetbarát monofii 
m ikrosebészeti öltések használata (17).

Lézerek. Kezdeti és az ipar által forszírozott gyors 
elterjedésük során a szakm a nagy reményeket fűzött a 
lézertechnika szövetkímélő mivoltához. Az irodalm i köz
lések formájában is felhalmozódó operatív tapasztalat 
alapján azonban sem az állatkísérletek adatai (13), sem a 
klinikai megfigyelések (6) nem m utattak szignifikáns 
különbséget az adhaesioképződés és -újdonképződés 
m értékében a lézeres, illetőleg a klasszikus elektro- 
sebészeti m űtéttechnika között.

Laparoszkópia. A hastükrözéstől, m int a m inim álisan 
invazív sebészet ideális módszerétől többen a postope
rativ adhaesiók eredményesebb megelőzését rem élik a 
hasmetszéssel szemben (14, 34). Kétségtelen, hogy ope
ratív laparoszkópia során  kisebb a szervek kiszáradásá
nak veszélye, valamint a technika jellegéből következően 
a visszahagyott idegen testek (talcum, clippek, öltések) 
m ennyisége minimális, m indennek ellenére a laparosz
kópos és laparotomiás m űtéti technika eredményeinek 
összehasonlítására vonatkozó irodalm i közlések egy
m ásnak ellentmondó adatokat szolgáltatnak. Adhaesio- 
megelőzés szempontjából a laparoszkópia előnyösebb 
m ivoltát állatkísérletes tanulm ányok sem tudták  m eg
erősíteni (28). Ügy tűnik, hogy bár a szűkebb értelem ben 
vett m űtéti területtől távolabb eső régiókban az össze
növések száma laparoszkópia után valamivel kevesebb 
m int laparotom ia után, az operált területen m űtét után 
kialakuló összenövések minőségében és kiterjedésében 
nem észlelhető szignifikáns előny a laparoszkópia ja 
vára.
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1. táblázat: Adhaesiolysis hatása az intraabdominális összenövések kialakulására (de novo formatiójára), illetve recidívájukra 
(reformatio)

Szerzők Közlés éve Esetszám Kontroll-LSK 
ideje (hónap) Eredmények Megjegyzés

Operative reformatio 66/68 (98%)
Laparoscopy 
Study Group
(35)

1991 68 3
de novo 8/68(12%)

Netzhat 1990 157 4-18 reformatio 124/157 (79%) az adhaesiolysis videolaparosz-
és mtsai (34)

de novo 0/157 (0%)
kópia útján történt, endomet- 
riosisban szenvedő betegeknél

Diamond 
és mtsai (6)

1984 88 3 reformatio 6,6-100% lokalizáció függvényében

de novo 6,7% omentum-adhaesiók esetében 
az adhaesiolysis CO2 lézerrel 
történt

A fentiek értelmében m egállapítható, hogy bár az 
adekvát m űtéti technika a kialakuló adhaesiók megelő
zésének gerincét képezi, a m űté ti technika önm agában 
még a fenti korszerű és költséges eszközök birtokában 
sem képes az összenövések kialakulását kielégítő m ér
tékben csökkenteni. Az adhaesiolysisnek az irodalom ban 
közölt (de a különböző beteganyag és kezelési elvek, az 
eltérő nyom on követési idő és az adhaesiók nehezen 
kvantifikálható mivolta m iatt -  nehezen összehasonlít
ható) eredményeiről ad tájékoztatást az 1. táblázat.

A mégoly kíméletes m űtéti technika elégtelenségének 
felismerése indokolja az adhaesiomegelőzés m ódszerei
nek kidolgozására irányuló kutatásokat.

Krisztalloid és kolloid oldatok. A legelterjedtebb ál
talános gyakorlat refertilisatiós m űtét végén krisztalloid 
(fiziológiás só-, Ringer- vagy Ringer-laktát-) oldattal 
átöblíteni a hasüreget és annak  bizonyos mennyiségét 
adhaesioprophylaxis rem ényében visszahagyni (8). Meg
bízható klinikai tapasztalatok a krisztalloid oldatok ez 
irányú jótékony hatását nem  tám asztják alá. Egyes állat- 
kísérletes adatok szerint (50) in vivo mérések alapján a 
krisztalloid oldatoknak a peritoneum felszínről történő 
felszívódása gyors, 500 ml m űvi ascites 15-24 órán belül 
teljes volumenében abszorbeálódik. Az absorptio külö
nösen gyors, ha az öblítőfolyadék osmolalitása kisebb, 
m int a serum é. Ha figyelembe vesszük, hogy a perito 
neum  gyógyulását jelentő m esothelialisatio körülbelül 
5-8 napot vesz igénybe, elm életi megfontolások alapján 
is nehezen remélhető hatásos adhaesioprophylaxis az 
alig egy nap időtartamig retineálódó művi krisztalloid 
ascitestől. Ezt a kételyt erősítik  meg hum án utánvizsgála- 
tok is, melyek szerint krisztalloid öblítés után az adhae- 
sioképződés valószínűsége akár a 80%-ot is elérheti (12, 
21). Fentiek értelmében tehát e m ódszertől érdem i pre- 
ventio sem elméleti, sem klinikai tapasztalatok alapján 
nem  rem élhető, egyetlen jótékony, de azért nem  lebecsü
lendő hatása a hasűri vér, illetve véralvadékok kiöblítése.

A gyors peritonealis abso rp tió t kivédendők kerültek 
bevezetésre a krisztalloid oldatok helyett a m akrom ole- 
kuláris anyagok, elsősorban a dextran 70 32%-os oldata, 
mely klinikai vizsgálatok szerin t 5-7 nap után is k im utat
ható a peritonealis űrben. A dextrannal szerzett klinikai 
tapasztalatok egymásnak ellentm ondóak (25, 38). A ve- 
gyület klinikai alkalmazása több  ponton is m egkérdője

lezhető: átm eneti súlygyarapodáson, peritonealis folya- 
dékgyülemen és véralvadási zavaron túlmenően aller
giás reakciót és anaphylaxiás shockot is leírtak alkal
mazása során (30). Mindazon kollégáknak tehát, akik  ed
digi gyakorlatuknak megfelelően a jövőben is ragasz
kodnak a m űtét befejezését jelentő rheomacrodexes 
öblítéshez, tudatában kell lenniük, hogy ezt tudom ányos 
érvek hiányában, egyéni meggyőződésük alapján teszik, 
ugyanakkor viszont egyértelm űen igazolt szövődm é
nyek előre nehezen becsülhető lehetőségét vállalják.

Kémiai anyagok. Adhaesioprophylaxis reményében 
különböző gyógyszerek és vegyületek egész sora került 
kipróbálásra. A mikrosebészeti technikához szervesen 
hozzátartozik a heparinos öblítés alkalmazása. Anticoa- 
guláns illetőleg fibrinképződést csökkentő hatása ellené
re a heparinnak az összenövések kialakulásában játszott 
gátló szerepét nem  sikerült igazolni (22). Alkalmazása 
m ikrosebészeti műtétek során ennek ellenére előnyös és 
javasolható, m ert csökkentve a vér alvadékonyságát meg
könnyíti egyrészt a műtéti terü let tisztántartását, m ás
részt m űtét végén a hasűr kitakarítását.

Szintén hit, remény és megalapozatlan intuitio indo
kolhatja a kortikoszteroidok alkalmazását adhaesiók 
megelőzése céljából. Klinikai tanulmányok ez irányú po
zitív hatásukat egyértelműen megerősíteni nem  tudták 
(3). A plasm inogen-plasm in átalakulás és ezáltal a fibri
nolysis fokozásának rem ényében jelenleg az állatkísér
letes stádium ban tart a rekom bináns plazminogen akti- 
vátor, valam int különböző kalcium -csatorna-blokkolók 
kipróbálása. Egyelőre csak in vitro, illetőleg in vivo állat
tanulm ányok utalnak a nem  szteroid gyulladásgátlók 
fibrinolysist fokozó, illetőleg a plasminogen aktivátor in 
hibitort gátló hatására (10).

Mechanikus barrierek. A postoperativ adhaesiók új- 
donképződésének megakadályozásában legígéretesebb
nek azok a m echanikus barrierek  tűnnek, melyek felada
ta a m űtét során serosájuktól megfosztott, denudált m ű
téti területek izolálása, összetapadásuk m egakadályo
zása. Az ideális barrierrel szem ben támasztott elvárások 
a következők: legyen szövetbarát, ne váltson ki szöveti 
reakciót a szervezet részéről, alkalmazása legyen gyors, 
egyszerű, biztonságos, kiöltés, illetőleg egyéb rögzítés 
nélkül a reepithelisatio idő tartam a alatt m aradjon hely
ben, ezt követően pedig spontán és gyorsan szívódjék fel.
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A barrierek lehetséges típusait az alábbiakban foglaltuk 
össze.

I. Szöveti barrierek
1. Peritoneumlebeny
2. Szabad peritoneum  transplantatum
3. Am nion hártya

II. Szintetikus barrierek
1. Oxidált, regenerált cellulóz
2. Politetrafluoroetilén
3. Poloxamer polimer
4. Photopolymerisalt hidrogél
5. Fibrinragasztó
6. Hyaluronsav gél

A m űtéti terület peritonizálása általános a sebészi és a 
nőgyógyászati gyakorlatban egyaránt (49). Mivel a peri- 
toneumszélek feszülésmentes egyeztetése gyakran nem 
lehetséges, a kiváltott szöveti feszülésről pedig beigazo
lódott, hogy következményes ischaemia révén az adhae- 
siók valószínűségét növeli, próbálkozások történtek  sza
bad peritonealis lemezek átültetésével, illetve a műtéti 
sebfelületeknek ezen hom ograftokkal tö rtén ő  fedésével. 
A szabad peritonealis graftok azonban a reményekkel 
szemben inkább növelték az összenövések valószínű
ségét (7). A kontroll laparoszkópia tanúbizonysága sze
rin t az Interceed az esetek 86%-ában hatásosabbnak bi
zonyult, m int a m űtéti megoldás önm agában. Larsson 
random izált tanulm ányában bilateralis függelék körüli 
összenövéseket vizsgált. Meghatározva és összehasonlít
va az adhaesiókat a prim er laparotomia, valam int a kont
roll laparoszkópia során, megállapította, hogy az oxidált 
regenerált cellulóz (Interceed) közel kétszer annyi eset
ben gátolta meg a postoperativ összenövések kialakulá
sát, m int a sebészi beavatkozás önmagában (26). Hasonló 
eredményekre jutott Giannacodimos (15) laparoszkópia 
során. Az oxidált, regenerált cellulóz adhaesiolysist köve
tően fellépő összenövés-újdonképződést gátló hatására 
vonatkozó kedvező tapasztalatokról A zziz  (2) és Sekiba 
(40) számoltak be.

Politetrafluoroetilén membrán. A sebészeti gyakorlat
ban elsősorban érprothesisek anyagaként régóta ism ert a 
politetrafluoroetilén, kereskedelmi nevén a Gore-Tex. E 
sebészi m em bránt 1 m ikronnál kisebb átm érőjű pórusok 
jellemzik, melyek gátolják a celluláris invasiót és ezen 
keresztül a m em bránnak az emberi szervezet szövetei
hez történő tapadását. Az anyag előnyei közé tartozik, 
hogy szövetbarát, nem vált ki idegentest-reakciót (45) és 
megfelelő haemostasis hiányában is alkalmazható. H át
rányai ezzel szemben, hogy lokális rögzítést (kiöltést) 
igényel, s mivel fel nem szívódó anyagból készül, egy 
későbbi m űtét során eltávolítására szükség lehet, külö
nösen am ennyiben periovarialis burokként került alkal
mazásra. Utóbbi esetben ugyanis az ovulatiót vagy leg
alábbis a petesejtnek a tubába való jutását akadályozza. 
További hátránya, hogy eltávolítása során az érintett 
terület sérülhet, az ezt követően fellépő adhaesiók való
színűségére vonatkozó adatok pedig mind ez idáig nem 
állnak rendelkezésre. A politetrafluoroetilén m em brán 
hatékonyságára vonatkozó állatkísérletes és klinikai ta
pasztalatok szegényesek és részben egym ásnak ellent

m ondóak (18,31). Egyes szerzők m yom ectom ia, illetőleg 
adhaesiolysis utáni alkalmazásától az oxidált, regenerált 
cellulózéval azonos, esetenként azt m eghaladó hatékony
ságot észleltek (1). Egyelőre még csak az állatkísérletes 
kipróbálás stádium ában tartanak a Poloxamer 407 nevű 
gél, az UV fény hatására photopolym erisatiót mutató 
hydrogel, a fibrinragasztó illetőleg a hyaluronsav gél. A 
Poloxamer 407 előnyös tulajdonságának látszik egyszerű 
alkalmazhatóságán túlm enően vérzéscsillapító hatása is 
(27). Az előbbivel szemben az UV photopolym erisatiót 
mutató hydrogél pozitívuma, hogy a szövetekhez szoro
san tapad, ezért mosás útján nem  távolítható el, illetőleg 
nem ázik le (19). Laparoszkópos célra ideálisnak tűnik, 
az ultraibolya fény közvetítésére azonban speciális la
paroszkópos feltét kifejlesztése szükséges. A kereskedel
m i forgalomban Tissucolként ism ert hum án fibrinra- 
gasztót is kipróbálták állatm odellben (9). Az anyag a 
lokális haemostasis és sebgyógyulás elősegítésén túl
m enően felszívódó barriert képez az alkalm azott fel
színen, és m int ilyen hatásosnak bizonyult a de novo 
adhaesioképződés prevenciójában. Urman és mtsai szin
tén állatkísérletes körülmények között vizsgálták a hya
luronsav gél alkalmazási lehetőségét, mely patkány mo
dellben csökkentette a de novo postoperativ adhaesio- 
képződést, ugyanakkor hatástalannak bizonyult az ad
haesiolysist követő összenövés-újdonképződésre (46).

Következtetések
A postoperativ összenövések problém ája jól ism ert az 
operáló sebész és nőgyógyász szám ára egyaránt. Az ál
taluk kiváltott szövődmények közül drám ai hatásuknál 
fogva elsődleges jelentőségű a postoperativ ileus, mely a 
közvetlen m űtét utáni időszakban éppen úgy felléphet, 
m int akár évtizedekkel a prim er beavatkozás után. Az 
organikus infertilitásnál játszott m echanikus szerepükre 
elsősorban a 70-es években m egszaporodó m ikrosebé- 
szeti meddőségi m űtétek irányították a figyelmet. Az 
összenövések és a hasi, alhasi, kism edencei fájdalmak 
kétirányú, de bizonytalan és előre kiszám íthatatlan ösz- 
szefüggése elfogadott, amit az adhaesiolysiseknek az ese
tek 60-90%-ában m utatott (ám bár nem m indig tartós) 
eredményessége is bizonyít. Mivel a postoperativ adhae
siók oldását követő újdonképződést m eggátolni kevéssé 
reménykeltő vállalkozás, a fő hangsúly a megelőzésé. Az 
elm últ évtizedben az adhesioprophylaxis céljára kipró
bált, illetve kifejlesztett módszerek közül az oldatok nem, 
a különböző kém iai ágensek alig-alig bizonyultak haté
konynak. A viszonylag legjobb eredményeket a m echa
nikus barrierektől látjuk, további reménnyel pedig a je
lenleg még kísérletes kipróbálás alatt álló gélek kecseg
tetnek. Függetlenül azonban ezek remélt vagy elért 
hatékonyságától, a postoperativ adhaesiók megelőzésé
nek sarkköve a jövőben is a finom preparatív szerv- és 
szövetkímélő m űtéti technika lesz.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Az aldoszteron szerepe a káliumkiválasztásban 
hypertensióval szövődött krónikus veseelégtelenségben 
(transtubularis káliumgradiens)
Radó János dr., Tóth Andor dr. és Haris Ágnes dr.
Fővárosi Uzsoki utcai Kórház Nephrologia-Hypertonia 3. sz. Belgyógyászati Osztály Budapest (osztályvezető főorvos: Radó János dr.)

Az aldoszteron óv a káliummérgezéstől a lecsökkent 
számú nephron túlhajtott működésével járó veseelégte
lenségben. Nem tisztázott azonban, hogy csökkent 
aldoszteronszint vagy aldoszteronrezisztencia felelős-e 
a szérum kálium  emelkedéséért krónikus veseelég
telenségben. E kérdés jelentősége, hogy az antihyper
tensiv gyógyszerek gyakran csökkentik az aldoszteron- 
szintet. Ezért 9 krónikus veseelégtelenségben szenvedő 
hypertoniás betegben megvizsgálták, milyen a distalis 
tubularis káliumkiválasztás hajtóereje („driving force”: 
transtubuláris kálium gradiens, TTKG) 10 egészséges 
egyénnel összehasonlításban. A vesebetegeket jellemző 
glomerularis filtráció 15,77 ±4,88 m l/m in volt. A szé
rum  káliumszint a 9 betegből 3-ban normális volt; az 
átlagérték 4,88 ±0,16 mmol/1, magasabb mint az egész
ségesekben (4,27 ±0,09 mmol/1; p<  0,001). A vesebete
gekben viszont a TTKG alacsonyabb volt (3,52 ± 0,32), 
m int az egészségesekben (7,25 ±0,57; p<  0,001). A 
betegek plazm aaldoszteronja jóval meghaladta a n o r
málisát. A magasabb aldoszterontermelés ellenére 
csökkent tubularis káliumszekréció -  alacsonyabb „haj
tóerő” aldoszteronrezisztenciára utalt. Arra következ
tetnek, hogy a vesetubulusok aldoszteronhatás iránti 
rezisztenciája nem  kivételes, hanem  gyakori jelenség 
krónikus veseelégtelenségben, amit az antihypertensiv 
terápiában is figyelembe kell venni.

Kulcsszavak: aldoszteron, hyperkalaemia, transtubularis 
káliumgradiens, aldoszteronrezisztencia, veseelégtelenség

Az aldoszteron igazi jelentősége krónikus veseelégtelen
ségben nem tisztázott. Eldöntött tény, hogy az aldoszte- 
ronnak védő hatása van a hyperkalaemiával szemben (6, 
11) -  ezért magasabb szintje előnyösnek látszik -  de ma 
m ár az is kétségtelen, hogy szerepe van a hypertonia létre
hozásában, a szívhypertrophia fenntartásában és a cardio
vascularis mortalitás növelésében (2). Ezen hátrányok 
kivédésében előnyösek az angiotenzin konvertáló enzim
gátlók (10, 11, 14), de olykor életet veszélyeztető hyper- 
kalaemiát is indukálhatnak az általuk kiváltott „farmako- 
lógiás hypoaldosteronismus” következtében (12). Ezért 
különösen fontos, hogy tanulmányozzuk az aldoszteron je
lentőségét a hypertoniával járó krónikus veseelégtelenség
ben. Ilyen betegekben végeztük vizsgálatainkat az aldo- 
szterontermelésre (plazmaszintre) és vesehatásra vonatko

Role of aldosterone in po tassium  secretion (transtubu
lar potassium  gradient) in  chronic renal failure accom
panied by hypertension. Aldosterone protects against 
hyperkalem ia in disorders with reduced num ber of 
overworking nephrons. It is not clear however, whether 
dim inished aldosterone production or aldosterone re
sistance is responsible for the hyperkalem ia in chronic 
renal failure. The im portance of this question is under
lined by the fact that antihypertensive drugs often re
duce aldosterone level. Therefore we investigated the 
distal tubular potassium “driving force” (transtubular 
potassium  gradient) in 9 patients with chronic renal 
failure accompanied by hypertension and com pared it 
to the results obtained in 10 healthy persons. G lom eru
lar filtration rate was 15.77 ± 4.88 m l/m in in the chronic 
renal patients. Serum potassium  was norm al in 3 of 9 
patients, the average 4.88 ±0.16 mmol/1, higher than in 
healthy persons 4.27±0.09 mmol/1 (p <0.001). Never
theless the transtubular potassium  gradient was lower 
in patients (3.52 ± 0.32) com paring to healthy persons 
(7.25 ±0.57, p<  0.001). The patients’ plasm a aldo
sterone was much higher than  normal. The reduced 
tubular potassium secretion -  decreased "driving force” 
-  suggested to aldosterone resistance. We conclude that 
the renal tubules’ aldosterone resistance is not an ex
ceptional bu t rather frequent feature in chronic renal 
failure which should be considered when adm inistering 
antihypertensive drugs.

Key words: aldosterone, hyperkalemia, transtubular potassi
um gradient, aldosterone resistance, renal failure

zólag. Utóbbit a transtubularis káliumgradienssel (TTKG- 
val) jellemeztük, mint a „káliumkiválasztási erő” („potassi
um secretion drive”) paraméterével (1,6,7,19,20). A magas 
plazmaaldoszteron ellenére csökkent TTKG a vese aldo
szteron hatás iránti rezisztenciájára utal (1), és sokkal álta
lánosabbnak látszik krónikus veseelégtelenségben, mint 
azt korábban gondoltuk (17, 21). Munkánk célja, hogy a 
krónikus vesebetegségben a veseműködés endokrin 
szabályozásának megismeréséhez hozzájáruljunk.

Betegek és módszerek
Kilenc hypertoniával szövődött krónikus veseelégtelenségben 
szenvedő beteget vizsgáltunk. Az alapbetegség 4 esetben dia
betes mellitus, 2-ben pyelonephritis, 1-ben polycystás, 1-ben
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1. táblázat: Egészséges egyének vér- és vizeletértékei

Vizelet Szérum
U/P
Osm TTKGК

(mmol/1)
Na

(mmol/1)
Osm.

(mOsm/kg)
Osm.

(mOsm/kg)
К

(mmol/1)
Na

(mmol/1)

1 88,5 176,1 908 281 4,44 138 3,231 6,1685
2 32,8 53,3 396 286 4,29 137,8 1,385 5,5219
3 36,8 115,2 405 288 4,56 139,6 1,406 5,7388
4 114,9 214,9 820 280 4,82 139,7 2,929 8,1399
5 80 23,9 860 275 4,15 140,2 3,127 6,1642
6 128,8 150 828 280 4,32 139,8 2,957 10,0823
7 79,6 225,1 958 290 3,9 140,4 3,303 6,1785
8 76,9 244,1 836 290 3,8 135,2 2,883 7,0200
9 171,1 148,2 1073 271 4,22 138,3 3,959 10,2402

10 111,3 191,9 988 288 4,57 141,3 3,431 7,0993

X átlag 92,07 154,27 808,111 282,333 4,278 138,778 2,86 7,2505
SEM ±10,77 ±23,94 ±76,6 ±2,11 ±0,098 ±0,52 ±0,27 ±0,57

К = kálium; Na = nátrium; Osm. = ozmolalitás; U/P Osm. =vizelet/szérum ozmolalitás; SEM = középérték hibája;
TTKG = transtubularis káliumgradiens

2. táblázat: Vesebetegek vér- és vizeletértékei
Vizelet Szérum

К Na Osm. Osm. К Na U/P TTKG
(mmol/1) (mmol/1) (mOsm/kg) (mOsm/kg) (mmol/1) (mmol/1) Osm.

1 16 49,8 298 287 5,2 143 1,038 3,1400
2 12 76,4 311 312 4,98 148 1,00 2,4900
3 32,6 92,8 367,8 310,9 5,49 139,6 1,18 5,0000
4 20,67 87,6 391,8 290 5,17 143 1,35 4,1200
5 13,18 70,6 285 283 5,15 139,7 1,00 3,3400
6 9,15 128 301 308 4,22 136,5 0,98 2,2300
7 17,9 71 343 308,8 5,25 143,8 1,08 3,2300
8 22 54,9 306,8 288 4,25 140,2 1,07 4,9000
9 20 75,9 420 295 4,25 142 1,43 3,3000

X átlag 18,17 78,56 336,04 298,07 4,88 141,75 1,126 3,52
SEM ±2,3 ±8,14 ±15,8 ±3,9 ±0,16 ±1,088 ±0,05 ±0,32

A -71,76 -75,71 -472 + 15,74 +0,61 +2,972 -1,734 -3,73

P< 0,001 0,05 0,001 0,01 0,01 0,05 0,001 0,001

A= eltérés az egészséges csoport adataitól; p = szignifikanciaszint

myelomás és 1-ben köszvényes vese volt. A betegek átlagos ko
ra 70,3±3,8 év, vérnyomása 184±9,3/102,4±6,1 Hgmm volt 
(maximális érték). A kórházba való felvételkor 6 beteg angio- 
tenzin konvertáló enzimgátló készítményeket szedett. Napi át
lagos vizeletmennyiségük 1306 ± 150 ml volt, de vesefunkcióik 
beszűkültségének mértékét a 432 ±105 pmol/1 átlagos szérum 
kreatininszint és 15,77 ± 4,88 ml/min glomerulusfiltráció jelle
mezte. A vesebetegek kóros TTKG értékeinek a normálhoz 
való viszonyításához 10 egészséges egyénben (az osztály és a 
művese részleg átlagosan 33 ±3,3 éves önként jelentkező 
dolgozóiban) is meghatároztuk ezt a paramétert. Összehason
lítási célból egy Conn-szindrómás beteg műtét előtti és utáni 
adatait is felhasználtuk. Az egészséges egyének napi munkájuk 
végzése közben de. 9 és 11 óra között egy vizeletmintát és 9 
órakor egy éhomi vérmintát adtak le a laboratóriumba, ahol 
azonnal elvégezték az 1. táblázatban szereplő paraméterek 
meghatározását. A betegek 24 órás vizeletgyűjtést végeztek 
10-12 napon át, miközben 2-3 naponként vért vettünk. Ezen 
időszak 24 órás vizeletclearance értékeit számoltuk ki a 
vizelet- és vérminták adataiból és betegenként egy-egy átlagos 
értéket képeztünk. Ezekből az egész betegcsoport 2. táblázat
ban szereplő átlagos adatait számítottuk ki. A vizelet- és 
vérkémiai meghatározások standard automatizált laboratóri
umi módszerek alkalmazásával készültek (Hitachi, illetve az 
ionok AVL vérgázanalizátor ionszelektív eljárásával). Az oz- 
molalitásokat ozmométerrel mértük. A plazmaaldoszteron- és 
plazmarenin-aktivitás meghatározása kereskedelmi kitekkel

történt. A TTKG (transtubularis káliumgradiens) képlete: 
vizelet K-koncentráció: [vizelet: plazmaozmolalitás] / plazma- 
к. A biometriai számításokban az egy- és kétmintás t próbát 
használtuk, s a középértékeket és a középérték szórását 
(± SEM) adjuk meg.

Eredmények

A vesebetegek átlagos napi vizeletmennyisége 1306 ±150 
ml, nátrium ürítése 103 m m ol, kálium ürítése 23 mmol 
volt. A nátrium kiválasztás megfelelt a napi bevitelnek 
(„kórházi sószegény é trend”, melynek nátrium tartalm a 
kb. 100 mmol), de a káliumkiválasztás -  lagalábbis a 
vizeletben -  kevesebb volt a bevittnél (40-50 mmol/nap). 
További eredményeinket az 1. és 2. táblázatban  tüntettük 
fel. Az egészséges egyének 92,07 mmol/1 koncentrációban 
ürítették  vizeletükben a káliumot, míg a vesebetegek 
csak 18,7 m m ol/l-ben (p<  0,001). Ugyanakkor a vesebe
tegek szérum  káliumszintje az egészségesekénél maga
sabb volt (p < 0,01; 2. táblázat). Már ezek a tájékoztató 
vizsgálatok is a csökkent káliumkiválasztásra utaltak, de 
jobban megközelítettük a kérdést a TTKG adatok figye-
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1. ábra: A transtubularis káliumgradiens (TTKG) egyéni 
és átlagértékei. A TTKG szignifikánsan különbözött 
egészségesekben (7,25 ±0,57) és vesebetegekben (3,52 ±0,32)

3. táblázat: A renin-aldoszteron-rendszer értékei 
vesebetegekben

Első Későbbi
meghatározás meghatározások

fekve állva fekve állva
8 h 11 h 8 h 11 h

Plazma
reninaktivitás
(ng/ml/h)

Normál
3,61±2,44 9,15±3,92* 1,19±0,36 1,83±0,33*

(ng/ml/h) 0,6 1,60

fekve állva fekve állva
8 h 11 h 8 h 11 h

Plazma
aldoszteron
(ng/dl)

Normál
27,21±13,23 59,50±26,02 18,50+6,07 64,52±32,32

(ng/dl) 9 18

*p<0,05

4. táblázat: A szérum kálium és a vesefunkciók változása 
vesebetegekben

Első
meghatározás

I.

Későbbi
meghatározások Normál 

II.

Szérum
kálium
(mmol/1) 5,64±0,32 4,88+0,18 4,27±0,09

Szérum
karbamid

nitrogén

p<0,05 p< 0,001

(mmol/1) 21±3,71 19,47±3,31

Szérum
kreatinin

nem szignifikáns

(pmol/1) 432±105 414±109
nem szignifikáns

lembevételével. E param éter is igen erősen szignifikán
san különbözött a két csoportban (p<  0,001; 2. táblázat,
1. ábra). A TTKG az egészségesekben 7,25 ±  0,57, a vese
betegekben 3,52 ± 0,32 volt. Összehasonlításképpen egy

Conn-szindróm a esetében 13,09 volt. (A mellékveseké- 
reg-adenom a eltávolítása u tán  norm alizálódott.) Mivel a 
TTKG képlete (lásd ,,M ódszer”-t) alapján a számításhoz 
a szérum  és vizelet kálium koncentrációt, valam int oz- 
molalitást kell figyelembe venni, feltüntettük egyénen
ként ezen param étereket is az 1. és 2. táblázatban, kiegé
szítve a szérum  és vizelet nátrium koncentrációkkal. Az 
ép és kóros vese koncentrálóképessége közötti különb
séget szembeötlően jellemezte a két csoportban az U/P 
ozmolalitás 2,798 ±0,27, ill. 1,126 ±0,16 m O sm /kg értéke 
(p< 0,001). A vesebetegekben csökkent TTKG eredm é
nyekkel magas plazma aldoszteronszinteket vetettünk 
össze (3. táblázat). A plazm arenin-aktivitás az első meg
határozás alkalmával igen magas volt (ez a konvertáló 
enzimgátló kezelésnek a következménye lehetett, amit a 
kórházba való felvétel u tán  elhagytunk), m íg a későbbi 
meghatározások során norm álisnak bizonyult (3. táb
lázat). Betegeink első (járó betegként vagy közvetlenül a 
kórházba való felvétel után meghatározott) szérum  káli
umértéke magasabb volt (5,64 ± 0,32 mmol/1) a kórházi 
tartózkodás alatti (4,88 ±0,18) értéknél (p<0 ,05), ami 
ugyancsak meghaladta az egészséges csoport szintjét 
(4,278 ±0,098; p < 0,01). Nem volt azonban párhuzam  a 
szérum kálium - és a karbam idnitrogén-, illetve a krea- 
tininszint között, ami azt jelenti, hogy a szérum  kálium 
érték nem  a veseelégtelenség fokának volt a visszatük- 
rözője (4. táblázat).

Megbeszélés

A veseállomány jelentékeny beszűkülése ellenére is so
káig közel norm ális m arad a szérum kálium szint. Ha 
mégsem, akkor számos m echanizm us szerepét vették fi
gyelembe az ún. megmagyarázatlan („unexplained”) hy
perkalaem ia keletkezésében. Elsősorban az aldoszteron 
elégtelen term elését (18), az aldoszteron úgynevezett 
fiziológiás szuppresszióját ( 11), illetve fokozott elbon
tását (8), s így leginkább a krónikus veseelégtelenséghez 
gyakran társuló hyporenines hypoaldosteronism ust (18) 
tekintették a hyperkalaemia fő okának. [Megjegyzendő, 
hogy egy sor gyakran alkalmazott gyógyszer hypoaldo- 
szteronism ust hozhat létre ( 12), s így előidézője lehet a 
hyperkalaem iának pl. az АСЕ gátlók (9,13,16), heparin, 
К-m egtakarító diuretikum ok (3), NSAID-ok (11) etc.] 
Űjabb adatok alapján valószínűnek látszik, hogy vese
elégtelenségben a megfogyatkozott számú nephronok 
túlhajtott működéséhez, az étrenddel bevitt kálium 
mennyiség teljes kiválasztásához a norm álisnál több al- 
doszteronra lenne szükség. Hené és mtsai (4,5) valóban a 
norm álisnál magasabb plazm a aldoszteronszinteket ta 
láltak, ami a veseelégtelenség fokozódásával tovább nö
vekedett. Green és mtsai (2) összefoglalják a kérdés iro
dalmát (hivatkoznak Béri és mtsai, Reams és Bauer, va
lamint Walker munkáira), akik valamennyien alátá
masztják, hogy veseelégtelenségben a m agasabb plaz- 
m aaldoszteron a „normális”. Green és mtsai állatkísér
leteiben a plazm aaldoszteron több mint tízszeresére 
emelkedett subtotalis veseeltávolítás után (2). Ezért fon
tos lenne tudnunk  az em beri vesebetegségben az aldo
szteron term elődésének pontos mértékét, a szabályozás 
módját, de nem  utolsósorban az aldoszteron hatékony
ságát is.
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Vizsgálatainkban a norm álisnál alacsonyabb TTKG 
értékeket találtunk (2. táblázat), s a csökkent kálium 
kiválasztási erő magyarázatára a norm álisnál alacso
nyabb aldoszterontermelés, vagy a tubulussejtek aldo- 
szteron iránti érzéketlensége (rezisztencia) merült fel. A 
plazm a aldoszteronszintre vonatkozó vizsgálataink (3. 
táblázat) azonban nem  alacsony, hanem  éppen igen m a
gas értékeket derítettek fel. Ezek a leletek tehát inkább az 
aldoszteron iránti érzéketlenségre utaltak. A plazma re- 
ninaktivitás norm ális értékei is a ren in-angio tenzin-al- 
doszteron-rendszer csökkent m űködése ellen szóltak. 
(Az első m eghatározás magas értékeinek magyarázata 
valószínűleg a kórházi felvételig 6 beteg által szedett АСЕ 
gátlók hatásában rejlik.)

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a krónikus vese
betegségben szenvedő beteganyagunkban a magas p laz
m a aldoszteronszint alapján elvárható fokozott „káli
umkiválasztási erő t” nem tükrözték  a m ért TTKG é rté 
kek. Ezért feltételeztük, hogy a betegek vesetubulusaiban 
rezisztencia állt fenn az aldoszteron hatásával szem ben 
(1). Kérdéses azonban, hogy a hyperkalaem ia megelőzé
séhez (a rezisztencia leküzdéséhez) szükséges norm ális
nál nagyobb mennyiségű aldoszteron mennyire h á trá 
nyos a hypertonia és a cardiovascularis m orbiditás fenn
tartásában. Ezeket a kérdéseket különösen a re n in -  
angiotenzin-aldoszteron-rendszerre közvetlenül ható 
gyógyszerek (АСЕ gátlók és/vagy kálium m egtakarító 
diuretikum ok) alkalmazásakor kell figyelembe venni. 
Úgy látszik adataink alapján, hogy az aldoszteron- 
rezisztencia, am it évtizedekkel ezelőtt kuriózum nak tek 
intettünk, eléggé általános lehet (15,17,21).
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ÚJABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK

A fiatal felnőttkori comb fej elhalás korai felismerése 
és gyógyítása

Hankiss János dr., Fekete Károly dr., Salacz Tamás dr., Kariinger Kinga dr.1 és Manninger Jenő dr.
Országos Baleseti Intézet, Budapest (főigazgató: Renner Antal dr.)
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinika, Budapest (igazgató: Makó Ernő dr.)1

A combfej ischaemiás elhalásában egész sor etiológiai 
faktor szerepel. A korai szakaszra jellemző a combfej
ben az intraossealis nyomásfokozódás. Kezdetben sem 
klinikai, sem radiológiai tünetek nincsenek. Gyakran 
kétoldali a combfejelhalás. Korai diagnózissal (MRI), 
különösen az egyik oldal kollapszusának megálla
pításakor van kivételes lehetőség a másik oldal kezdeti 
necrosisának felismerésére, és a necrosis progressziójá
nak decompressiós m űtéttel történő m egállítására, il
letve gyógyítására. A m ár bekövetkezett kollapszus ke
zelésével a fájdalmak általában csökkenthetők, a 
combfej további kollapszusa megelőzhető. A kezelés 
nélküli combfejelhalás súlyos arthrosishoz vezet, a 
spontán regeneráció korlátozott és hosszú, mintegy 
8-10 év után épül át a comb fej és válhat teherbíróvá. Az 
osteotomia és érnyeles kombinációs m űtéttel ugyan
akkor ez a folyamat 2-3 évre lerövidíthető. A mérsékelt 
funkcióbeszűkülés mellett enyhe sántítással kielégítő 
működés érhető el, amely alkalm assá teszi a beteget a 
teljes rehabilitációra, esetleg más szakmára történő 
átképzéssel. Fiatalabb korban egyes esetekben a leg
utóbbi időben elérhetővé vált a terhelhetőség m ellett a 
combfej remodellációja is.

Kulcsszavak: combfejelhalás, megelőzés, osteotomia, decom
pressio, revascularisatio

A diagnosztika fejlődése -  CT, izotóp és főleg az MRI 
vizsgálatok lehetőségével -  egyre gyakrabban és egyre 
korábban kerül a combfejelhalás felismerésre. A helyre
állító sebészet újabb és hatékonyabb műtétéi lehetővé 
teszik a fiatalabb korban jelentkező és gyakran súlyos 
rokkantsághoz vezető ischaemiás combfejelhalás jobb 
kezelésére. A sérülés utáni, vagy részben még ism eretlen 
eredetű, „idiopathiás”-nak nevezett combfejelhalás és 
összeroppanás kezelésére fiatal korban a csípőízületi 
protézis hosszabb távon nem vált be. A nagyobb igénybe
vétel miatt a korai kilazulás valószínűsége igen nagy, és 
az ezt követő protéziscserék pedig egyre súlyosabb prob
lém át jelentenek (am i a sebészet teljes „csődjéhez”, a ke- 
zelhetetlenséghez vezethet).

Közleményünk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a 
combfejelhalás korai diagnózisának fontosságára, vala-

A kutatás ETT T-08 686/93 támogatásban részesült

Early diagnosis and  therapy  of the fem oral head necro
sis in young patients. There are a lot factors in the gene
sis of the ischemic fem oral head necrosis. In the early 
stage the intraosseous pressure increases w ithout any 
clinical or radiological sign. The disease is often bilate
ral. The early diagnosis (NMR) is essential in the trea t
m ent. In the case of a severe femoral head necrosis the 
radiological investigation of the other side is obliga
tory, in order to diagnose the early stage of the disease 
and  to prevent the progression of the collapse w ith core 
decompression. The object of the adequate treatm en t of 
the collapsed femoral head is to release the pain  and  to 
avoid the total destruction  of the femoral head. The u n 
treated  femoral head necrosis results in a painful, 
a rth ritic  hip, where spontaneous regeneration is lim i
ted, and takes 8-10 years. With osteotomy and revascu
larisation the results are good, and the regeneration 
takes about 2-3 years. As a result of this treatm ent, the 
patients have a m oderately limited function, and m in i
m al limping. Rehabilitation is possible into the original 
profession, or into a somewhat easier job. Remodella- 
tion  of the femoral head in younger patients following 
the revascularisation procedure has been observed in 
our experience in the last few years.

Key words: necrosis of femoral head, prevention, osteotomy, 
core decompression, revascularisation

m int a kezdeti szak egyszerű gyógyítási, valam int a m ár 
m egindult collapsus combfejmegtartó m űtéti lehetősé
geire. A sikeres kezelés alapköve az, hogy a beteget elő
ször észlelő orvos gondoljon a combfejelhalás lehetősé
gére és a beteget időben utalja be szakellátást végző in 
tézetbe.

A megbetegedés kórism éje a korai szakban nehéz, 
gyógyítása viszont egyszerű. Késői, m ár beroppant te r
helési felszín mellett a kórism e könnyű, egyszerű szum- 
mációs röntgenfelvétellel biztosan felállítható, viszont a 
kezelése nehéz, számos kiegészítő, részben invazív vizs
gálatot és több nagyobb m űtétet igényel.

Beteganyag
Az Országos Baleseti Intézetben 1988. január 1.-1996. decem
ber 31. között 89 avascularis combfejnecrosisban szenvedő 
beteggel foglalkoztunk (73 férfi, 16 nő). Átlagéletkoruk 30,5 év 
(11-48) volt; 46-nál a folyamat kétoldali volt (az 50 év felettiek,
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akiknél totál csípőprotézis beültetés történt, feldolgozásunk
ban nem szerepelnek).

A kiváltó ok 13 esetben trauma (combnyaktörés), 10 eset
ben rendszeres alkoholfogyasztás, 9 esetben szteroidszedés, 1 
esetben köszvény, 2 esetben pancreatitis, 1 esetben osteomyeli
tis volt; 6 beteg dolgozott hosszabb ideig bányában, de csak 1 
keszonban. Az esetek több mint felében viszont nem találtunk 
biztos magyarázatot a necrosis kialakulására.

Eredmények

Az 1-2/A fokozatokban decompressiós m űtétet végez
tünk 52 esetben. Az intraarticularis nyomás a necroticus 
gócot körülvevő sleroticus zónában volt m indig a legm a
gasabb [átlagosan 55 Hgmm (38-84)], a necroticus zó
nában 31 H gm m  (12-46), a trochanter spongiosájában 
pedig 22,6 H gm m  (12-38).

Későbbi állapotrosszabbodás m iatt ezek közül 2 to tál
protézis beültetésére került sor, 3-nál osteotom iát és 
2-nél osteotom iát és revascularisatiót végeztünk. A többi 
44 eset közül 24-nek állapota sem szubjektív sem ra 
diológiai szem pontból nem rosszabbodott, ism eretlen 
m aradt 13, nem  mondható vélemény még 7-ről, m ert 
m űtétük fél éven belül történt.

A 2/B-3. stádium okban -  későn -  felismert 53 esetben 
osteotom iát végeztünk: 40 varizáló-flektálót, 12 valgi- 
záló-flektálót, és 1 varizáló-extendálót. Az oseotom iát 35 
esetben érnyeles csontlécbeültetéssel egészítettük ki (3 
esetünk kétoldali), 2 esetben a nem  megfelelő érviszo
nyok m iatt izomnyeles csontléc és ugyancsak 2 esetben 
korábban lezajlott műtétek m iatt az ellenoldalról sza
badon végzett csontléc éranastomosissal egybekötött be
ültetése tö rtén t. Csak osteotom ia 16 esetben történ t, 
ebből később állapotrosszabbodás m iatt 2 totálprotézis 
beültetésére került sor.

Nyolc esetben az érnyeles csontlécbeültetés és a ki
értékelés között nem telt még el fél év, ezért ezeket az 
eseteket nem  értékeltük; 27 eset közül 3 eredm énye is
meretlen, 1-nél fokozott mozgásbeszűkülés m aradt visz- 
sza, 2 állapota rosszabbodott (m indkettőnél totálprotézis 
beültetésére került sor 1997-ben és mindkettő 3. stádi
um ban lévő eset volt, és határesetnek is értékeltük). A 
többi 21 beteg állapota javult, radiológiai megítéléssel a 
folyamat előrehaladása megállt, a járás bár legtöbb eset
ben biccentő vagy sántító, ez járástávolságukat nem  kor
látozza, és panaszuk sincs, vagy minimális.

A collabált fej feltöltése u tán  3 esetünkben kikereke- 
dését észleltük, amely új észlelés és ellentm ond az iroda
lomban olvasható véleménynek, hogy ez felnőttkorban 
nem következhet be (5,15).

Az izomnyeles csontléccel történő revascularisatiók 
eredményei lényegesen rosszabbak: a 3-ból 2-nél állapot
rosszabbodást észleltünk és 1 beteg állapota változatlan 
maradt.

A 3. stádium ban lévő, de m ár nem  elforgatható vagy a 
4. stádium ban lévő arthrosisos jelenségeket m utató el
késett esetekben totálprotézis beültetése tö rtén t (13 be
teg).

A 89 esetünkből összesen 5 szövődményt észleltünk: 1 
infectiót osteotom ia és izomnyeles csontléc beültetése 
után, am ely gyógyult, 1 subtrochantericus fem urtörést a 
„core decompression” helyén, amely m iatt szögletlem e
zes synthesist végeztünk, 1 kiterjedt bőrnecrosist a m űté

ti területben, és 2 postoperativ haem atom át, amelyeket 
feltártunk. Az érnyeles csontlécek m ind  beépültek, és az 
osteotomiák gyógyulásával sem volt zavar.

Megbeszélés

Etiológia éspatogenezis
A combfej keringésének ism ert sérülékenysége m iatt é r t
hető, hogy fiatalabbak combnyaktörése után is gyakran 
találkozunk ischaem iás necrosissal (13). Aktív em bernél 
a combfej terhelése nagyobb és az anatómiai utakon a 
revascularisatio spontán lehetősége igen korlátozott. A 
nem traum ás, asepticus necrosist korábban ismeretlen 
eredete m iatt „idiopathiás” elhalásnak nevezték. Ma m ár 
a kórok az esetek egy részében tisztázható, így ez az el
nevezés m ár csak szőkébb csoportra vonatkozik. A tra u 
más eredet m ellett a szteroidszedés és a túlzott alkohol- 
fogyasztás az oka a combfej elhalások nagy részének. 
Kisebb részének előidézésében még tucatnyi ism ert be
tegség szerepel. A sokféle etiológiájú combfejnecrosis- 
ban az a közös tünet, hogy a combfejben -  a kezdeti 
stádium ban -  fokozott nyomás van, elsősorban az int- 
raossealis sinusoidokban a tágulni nem  képes vénák 
elvezetési akadálya m iatt (8).

Jól ism ert, hogy a nem traum ás necrosis 50-70% -ban 
kétoldali (13), de a folyamat a két oldalon nem egyszerre 
kezdődik. így ha az egyik oldalon m ár előrehaladott ál
lapotban collapsussal járó necrosist találunk, akkor a 
m ásik oldalt is gondosan meg kell vizsgálni. Erre az MRI 
vizsgálat m egbízhatóan használható, és az esetleges el
változás korai egyszerű m űtéttel gyógyítható. Tehát a 
megelőzésre így kivételes lehetőség van, és az egyik 
combfej kezdődő necroticus folyamata megállítható és a 
fejcollapsus megelőzhető.
Traumás eredetű keringési zavar
A traum ás necrosis arányát csökkenthetjük a korán (le
hetőleg 6 órán belül) végzett stabil osteosynthesissel. A 
nem  traum ás avascularis necrosisnál a korai diagnózis
nak és az intraossealis nyomáscsökkentésnek van döntő 
jelentősége.

A combnyaktörés által előidézett keringészavar kö
vetkezményeként kialakult necrosis a korai fázisban más, 
de későbbi lefolyásában és végső állapotában a nem  trau 
más elhaláshoz nagyon sokban hasonló képet mutat ( 10).

Huszonöt év 2500 intraossealis phlebographiás ke
ringésvizsgálatunkból tudjuk, hogy a combnyaktörések 
túlnyomó többségében kisebb-nagyobb keringéskáro
sodás van, még dislocatio nélküli törések után is. Az 
utóbbiaknál a necrosis okát inkább a vénás elvezetés in t
raossealis trabeculák törése okozta sinusoidkárosodásá- 
ban, m int az ízületi vérömleny nyomása következtében 
fellépett érkom presszióban kell keresnünk. Ez is amellett 
szól, hogy az intraossealis vénás elvezetés jelentősebb 
szerepet játszik a necrosis keletkezésében, m int ahogy 
azt korábban feltételeztük (8, 12).
Nem traumás eredetű combfej keringési zavar 
Amint az a kó r eredetéből látható, a nem traum ás avas
cularis combfejelhalásnak számos oka van:

1. A rtériás elégtelenség. Oka: Combnyaktörés, csípő
ficam, epiphyseolysis (erek elszakadása, becsípődése, 
megtöretése) masszív artériás embolia, vasculitis.
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2. Vénás pangás. Oka: masszív vénás throm bosis (int
raarticularis nyomásfokozódás).

3. Intravascularis, capillaris elzáródás. Oka: sarlósej
tes anaemia, dysbaricus ischaemia (keszonbetegség), 
zsírembolia, systemás lupus erythem atodes.

4. Intraossealis capillaris tam ponád. Oka: sinusoidok 
collapsusa (csontinfectio, Gaucher-kór, cortison és/vagy 
alkohol okozta zsírszövet-elváltozás, familiaris hyper- 
lipaemia). Törés után is a sinusoidok elzáródása dre- 
názsakadályt jelent.

Combfejelhalást még számos ritkább betegséggel 
kapcsolatosan is leírtak: ionizáló sugárzás, haemophilia, 
Cushing-kór, thalassaemia, pancreatitis, a vér rheologiai 
elváltozásai, reum ás és gennyes ízületi gyulladás, cukor- 
betegség.

Ficat és Ariét 1968-ban hívták fel a figyelmet a m egbe
tegedés korai, nehezen diagnosztizálható és potenciá
lisan reverzibilis, valamint a késői, csontelhalással, p ro 
gresszív fejcollapsussal, majd ízületi destructióval járó 
irreverzíbilis szakára (2,6). Stádiumbeosztásuk a radio
lógiai megjelenésen és a patogenezisen alapszik.

1989-ben a IV. csontkeringési symposium egyesítette Ficat 
és Ariét (1980), Steinberg (1984), és Jones (1985) stádium
beosztásra vonatkozó javaslatait és az osteonecrosis stádiumait 
az alábbi 5 csoportba osztotta (3,11):

0. stádium: Minden diagnosztikus vizsgálat eredménye nor
mális viszonyokat mutat és a páciens tünet- és panaszmentes. A 
diagnózis csak szövettani vizsgálat eredményén alapulhat, 
amelyen osteonecrosis látható. Bár ez a fokozat teoretikus, 
mégis jól használható a fejelhalás tanulmányozásában, az ún. 
csendes osteonecrosis definiálásában, amely az ellenoldali csí
pő kezelésekor csak csontbiopsziával lenne diagnosztizálható.

1. stádium: A kétirányú röntgenfelvételek normális vi
szonyokat mutatnak, azonban a patológiás állapot más vizs
gálatokkal már igazolható (csontszcintigráfia, CT, MRI, phle- 
bographia, laser Doppler áramlásmérés -  LDF). Amennyiben a 
fenti eljárások közül valamelyik pozitív eredményt ad, úgy az 1. 
stádium megállapítható. E stádiumban az MRI-nek hisz- 
tológiával is igazolt megbízható diagnosztikus szerepe van, az 
izotópos vizsgálat ugyanakkor kevésbé specifikus.

2. stádium: A femurfejben megjelenik a foltos felritkulás, a 
csontelhalás radiológiai jelei, lineárisán sclerosis, focalis fejmi- 
neralizáció vagy cysták formájában. A kétirányú röntgenfel
vételeken a femurfej még pontosan szférikus, nem látható foko
zott subchondralis transzparencia. A necrosis kiterjedése 
alapján lehet A) enyhe (kevesebb mint a fej 20%-a), B) közepes 
(20 és 40% között), C) súlyos (40% felett).

3. stádium: Megkezdődik a femurfej mechanikai károso
dása, lelapulása, az ízületi rés excentrikus növekedése, fokozó
dó subchondralis transparentia „crescent sign”. Ezek a 3. 
fokozat első jelei és fontos terápiás vonatkozásai vannak. A 2. és 
3. fokozat közötti különbséget legjobban a CT és különösen az 
MRI mutatja.

4. stádium: A csontnecrosis minden radiológiai jele látható 
már, amely az ízületi rés szűkülésével, a fej collapsusával és 
szekunder ízület destrukcióval jár.

Diagnózis

A kórism e korai szakban nehéz, sok gondot okoz. Nem 
jellegzetes, csak időnként erősebb csípőfájdalm akról 
panaszkodnak a betegek, amelyek típusosán a com bba 
és térdbe sugároznak. Terhelésre fokozódó fájdalm ak
ról is beszám olnak, és elsősorban az abductiós és bero- 
tációs, és legkevésbé a flexiós m ozgások szűkülnek be.

Általában akkor jelentkeznek a betegek, ha az egyik 
oldalon kezdődő fejlapulás jelei jól látszanak, tehát a

folyamat m ár előrehaladott. Ilyenkor a contralateralis 
oldalon lehet korán „elcsípni” a necrosist és a kezdeti 
stádium ot MRI-vel diagnosztizálni (2).
Kezelés
Az ischaemiás combfejnecrosisnak megbízható, konzer
vatív kezelése nem ism ert. A necrosis kialakulása m ellett 
párhuzam osan spontán fellépő reparációs m echanizm u
sok a legtöbb esetben elégtelenek. Amíg a csontstruktúra 
ép, fennáll a remény, hogy a combfej összeroppanása 
megakadályozható. Az utóbbi években megjelent, na
gyobb klinikai anyagon végzett többéves megfigyelések 
eredményei bizonyítják, hogy korai m űtéti beavatkozás
sal az ischaemia tovaterjedése és ezáltal progressziója 
megakadályozható (4).

A combfej m egmenthetősége szem pontjából tehát 
igen nagy jelentősége van a korai diagnózisnak és az 
egyszerű műtétnek, vagyis az 1. és 2/A. stádium ban a de- 
com pressiónak (9,11).

Ha a combfej spongiosájának com partm ent elméletét 
és az intraossealis nyomásemelkedést az ischaem ia kivál
totta combfejnecrosis patogenezisével elfogadjuk, akkor 
a „core decompression” (belső decompressio) m űtét logi
kus és racionális kezelési m ódszer (8,9). Korai diagnózis 
esetén az ischaemiás területen a sejtek károsodása csak 
részleges, ilyenkor a folyamat még a keletkezés és terje
dés időszakában van és nyomáscsökkentéssel, vagyis a 
pangás levezetésével, azaz a „core decompression” m űté
tével a folyamat m egfordítható, vagy legalábbis a prog
resszió megállítható. Ha késünk, és m ár a sejtek elpusz
tultak, akkor a decompressio hatástalan. A 2. B., C., illetve 
a 3. stádium ban m ár önm agában a core decom pression 
nem elegendő, azt csak osteotomiával együtt ajánlott el
végezni (9).
M űtéti technika
1. Core decompression. Általában a combnyak tengelyében ve
zetett 7 mm átmérőjű, üreges csőmarót használunk, amelyet 
célzódrót irányításának segítségével a CT-vel vagy MRI-vel 
pontosan lokalizált necrosisgócba fúrunk be (9).

A maróval 5 mm átmérőjű csonthengert távolítunk el, 
amellyel biztosítjuk az emelkedett nyomás levezetését. Leg
többször már makroszkóposán látszik, hogy a combfej érintett 
területéből vett hengerrész a rossz vérellátás miatt jóval vilá
gosabb. Drenázs behelyezés, zárás után négy hétre részterhelés
sel mobilizáljuk a beteget. A fúrás korai eredménye általában a 
fájdalmak csökkenése, sőt nem ritkán megszűnése is (4).

2. Osteotomia és revascularisatio. A műtéti kezelés általában 
két részből áll: az első az átállításos osteotomia, a második a 
revascularisatio érnyeles csontléccel.

Az osteotomiának nagy jelentősége van a kezelésben (5, 11, 
12), mert a modern képalkotó eljárásokkal feltérképezett comb
fej ép területét forgatjuk be a terhelő felszínre, amely megelőzi a 
combfej további összeroppanását és az ízület teljes dezorgani
zációját. Azonkívül lehetővé teszi a megbetegedett rész érnyeles 
csontléccel történő revascularisatióját. Az osteotomia önmagá
ban természetesen nem gyógyítja a necrosist, de a beteg fájdal
mait szinte azonnal csökkenti vagy megszünteti. Egy esetleges 
későbbi protézisbeültetést lényegesen nem nehezíti meg. Számí
tásba kell azonban venni, hogy a végtag hossza általában 2 cm-t 
meg nem haladóan megváltozik, valgizálásnál hosszabbodik, 
varizálásnál rövidül. Ezt a beteggel előre meg kell beszélni. Elő
ször általában az osteotomiát végezzük, és a tervezett elforgatás
nak megfelelően a csontot lemezzel rögzítjük.

A revascularisatio több évtizedes fejlődésének egyik állo
mása az izomnyeles csontátültetés, amelyet ma már csak akkor 
végzünk, ha az érnyeles csontátültetésre nincs lehetőség (18). 
Hori érköteg beültetéséről számol be (7).

Két évtizede jelent meg Taylor közleménye, amely az arteria 
circumflexa ilium profunda ellátási területéből, azaz a csípő-
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lapátból ajánlott érnyeles csontátültetést (17). A csípőtájékon a 
gyakorlatban Ganz és Büchler vezette be (1), majd nagyobb 
szériát végzett Schwetlick (13,14,15) 1. (6. ábrát).

Ezek a beavatkozások többórás m űtétet igényelnek, és 
több szakma -  radiológus, ortopéd, mikrosebész és trau- 
matológus -  együttműködésével oldhatók meg.

38 éves villanyszerelő szakm unkás férfi 1 év óta 
panaszt okozó kétoldali combfejelhalás (1. ábra) kezelé
sének 4 éve alatt készített képekkel illusztráljuk a kez
dődő collapsus stádiumában lévő (bal oldali) combfej ér
nyeles revascularisatióját (4-6. ábra) és a korán MRI-vel 
felismert, tünetm entes ép (jobb oldali) combfej „core de- 
com pressióját” (2-3. ábra).

1992. 02 . 20 .

1. a) ábra: A bal csípő összehasonlító röntgenfelvételén a 
combfej terhelési felszínén a 3. stádiumnak megfelelő, kisfokú 
kollapsussal járó necrosis látható. A jobb oldalon 
radiológiailag elváltozás nem látható 
1. b) ábra: A MR képen a bal combfej 2/з részét érintő durva 
foltos jelhiány mutatkozik, amely kiterjedt vascularis zavart 
igazolt. Jobb oldalon a terhelési felszín alatt jól látható a foltos 
jelkiesés, bár ekkor ez az oldal klinikailag teljesen fájdalom- és 
tünetmentes volt

1992. 03 . 04 . 1993. 01. 27.

2. a) ábra: Kinagyított struktúrkép a jobb csípőről 
(panaszmentes oldal) műtét előtt, amelyen igen halvány 
foltosság látszik az MR által jelzett területen 
2. b) ábra: A jobb oldal „core decompression” műtété után 
10 hónappal, 1993.01.27-én. A decompressiónak megfelelő 
csontcsatorna halvány árnyéka látszik, progressio nincs.
Ez az oldal panaszmentes

1996. 05 . 15.

3. a) ábra: 4 évvel később a korábbi jobb oldali halvány 
területeknek megfelelően kicsit kifejezettebb a foltos rajzolat. 
Ép fejkontúr, ép ízület. A beteg továbbra is panaszmentes
3. b) ábra: Az oldalirányú röntgenfelvételen alig látszik a jobb 
oldali decompressio nyoma. Ép fejkontúr

1992. 05 . 27. 1993.01. 27.

4. a) ábra: A bal csípő kinagyított röntgenfelvétele 10 nappal az 
érnyeles csontléc beültetése után. Látható a csontblokk teljes 
kontúrja, amely cranialisan a fejkontúrt 3 mm-re megközelíti
4. b) ábra: 8 hónappal később az érnyeles csontléc csaknem 
teljesen beépült a bal combfejbe. Cranialisan az elhalt terület még 
jól elhatárolódik. Nem szűnő panaszok miatt varizáló osteotomia

M űtét utáni kezelés
A végtag enyhébb felpolcolásával már az első postopera- 
tiv napon elkezdjük a gyógytornát, majd néhány nap 
múlva kiül a beteg és m ankóval elindítjuk. A járást vég
tagsúly terheléssel m ár az első hétvégén elkezdjük, és ál
talában 2-3  hónap múlva térhet át a beteg a terheléses 
járásra (12).
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1996. 05 . 25.

5. a) ábra: 1996.05.15., négy évvel a revascularisatio műtété 
és varizáló osteotomia után. A bal comb fej csaknem kerek, 
kitelődött a beroppanás helye, közel normális az ízületi rés 
és majdnem pontos az ízületi congruentia. A csontléc teljesen 
beépült és kezdi felvenni az elsőrendű compressiós trabeculák 
szerkezetét
* Az osteotomiát rögzítő derékszögű lemez pengéjének nyoma 
5. b) ábra: Oldalfelvételen is látszik a kerek combfej, 
ventralisan kivehető még a beépült érnyeles csontblokk 
kontúrja. A beteg panaszmentes, csak hosszabb járás, nagyobb 
megterhelés után vannak kisebb panaszai. Eredeti 
munkahelyén, könnyebb munkakörben dolgozik

6. a) ábra: Az arteria és vena circumflexa ilium profunda által 
ellátott érnyeles csontblokk eredeti helyén 
* az érnyél
6. b-c) ábra: A csontblokk a lehajtott érnyéllel a combfejbe 
helyezés után.b) AP irányból és c) oldalirányból

A m űtét sikere, vagyis a combfej életképességének 
javulása, az érnyeles csontléc utáni teljes terhelés enge
délyezése csak később, és a bot nélküli teljes terhelés 
pedig néha csak 2-3 évvel a beültetés után engedé

lyezhető. A lemez 1-1,5 év múlva távolítható el. Ezt 
követően MRI vizsgálat szükséges ahhoz, hogy a volt 
necroticus combfejterületen a regeneráció állapotát el
lenőrizzük.

Következtetések

Saját beteganyagunk és az irodalom ból szerzett tapaszta
latok alapján a nagy ráfordítás és a m inim álisan egy, 
maximálisan nyolc m űtét ellenére érdemes 45-50 éves 
kor alatt combfejmegtartó m űtétet választani, m ert az 
esetek nagyobb részében a korai eredmények jók. Késői 
(20-25 éves) eredmények még az irodalom ból sem 
ismertek. Egy sebész aktív élete túl rövid ahhoz, hogy 
saját betegeinek késői eredményeit értékelni tudja. 
M indenesetre a protézisbeültetések időpontját sikerül 
több évvel kitolni úgy, hogy e fiatal betegek később 
legfeljebb csak 1 protéziscserével érhessék meg idősebb 
korukat és addig is viszonylag panaszm entesen tudjanak 
élni. A korai csípőprotézist -  a túlzott igénybevétel és 
ennek következtében korai kilazulás m iatt -  aktív fiata
lokon nem  tartjuk jó alternatívának. Ilyenkor ugyanis 
több cserére kell szám ítani, am i egyre nagyobb műtéti 
nehézséget és több szövődm ényt jelent, esetenként teljes 
rokkantsággal is járhat.

Sajnos az esetek zöme csak előrehaladott, 2/B.-3-4. 
stádium ban kerül felismerésre, ezért úgy gondoljuk, 
hogy a fiatalok bizonytalan csípőfájdalmait komolyan 
kell értékelni és negatív vagy negatívnak értékelt rönt
genfelvétel esetén is tovább kell kutatni a panaszok okait, 
és MRI-vel vagy szcintigráfiával tisztázni a kórképet. 
Biztos, hogy szignifikánsan jobb eredmények vannak a 
kezeltek, m int a nem kezeltek között, a folyamat magára 
hagyva ugyanis feltartóztathatatlanul progrediál, amely 
semmiféle konzervatív m ódszerrel, m int a csípő teher
mentesítése, ágynyugalom, bo t, mankó, járógép haszná
lata, extensio, vagy elektrostrim uláció nem  gátolható 
meg.

A siker kulcsa a beteget először észlelő házi- vagy ren
delőintézeti orvos kezében van: combfej elhalás gyanúja 
esetén sürgősen küldje szakintézetbe további vizsgálatok 
céljából betegét.
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GENETIKAI TANULMÁNYOK

A Kallmann-kór kórismézésének terápiás jelentősége

Gasztonyi Zoltán dr.1, Paulin Ferenc dr.2, Siklósi György dr.2 és Czeizel Endre dr.1
Humángenetikai és Teratológiai Osztály, OKI-WHO „Örökletes Ártalmak Társadalmi Megelőzése” Együttműködési Központ, 
Budapest (igazgató: Czeizel Endre dr.)1
Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. Női Klinika, Budapest (igazgató: Paulin Ferenc dr.)2

Hyposmiával járó hypogonadotrop hypogonadismus- 
ban szenvedő 24 éves kétpetéjű iker nőbetegben iga
zolták a Kallmann-kór fennálltát. A kórképnek két k ü 
lönleges -  elméleti és gyakorlati -  jelentősége van. Egy
részt igazolja a szagingereknek a szexualitásra, és a ne
miség kialakulására gyakorolt hatását, m ásrészt lehe
tőség kínálkozik a kezelésre ebben az autoszóm dom i
nánsan öröklődő és m eddőséget okozó kórképben. A 
probandában m enotropin és chorion gonadotropin 
kezeléssel sikerült ovulációt és mensest kiváltani.

Kulcsszavak: hypogonadismus, anosmia-hyposmia, med
dőség, Kallmann-kór

Genetikai Tanácsadónkat gyakran keresik fel meddőség 
miatt. Az esetek többségében a genetikai eredet kizárható. 
Ritkán azonban a meddőséget okozó jól ismert krom o
szóma-aberrációk (Ullrich-Turner- vagy Klinefelter-kór) 
és génhibák (pl. az autoszóm domináns eredetű dystrophia 
myotonica vagy az autoszóm recesszív öröklődésű ductus 
deferens agenesia) kerülnek felismerésre. Ide sorolható a 
hypogonadismus néven összefoglalt csoport számos kom 
ponense is (1), így a Kallmann és mtsai (10) által 1944-ben 
leírt hypogonadotrop hypogonadismus anosmiával 
(HHA). Itt most egy kétpetéjű ikerpár egyik tagjában elő
forduló Kallmann-kórt m utatunk be, mivel ez a kórkép 
szemléletesen bizonyítja a szagingereknek a szexualitásra, 
sőt a nemiség kialakulására gyakorolt hatását.

Esetismertetés

A családfát az 1. ábrán mutatjuk be. A probanda (III/6) 1972- 
ben kétpetéjű ikerként született a terhesség 38. hetében 2150 
gramm súllyal, látható fejlődési rendellenesség nélkül. Csak a 
nemi érés időszakában, elsősorban a primer amenorrhoea 
miatt vált nyilvánvalóvá fejlődési zavara. Ikertestvére (III/5) 
2350 grammal jött a világra, egészséges, nemi ciklusa rebdben 
van. Korábban egy fivére (III/4) született a 40. hétre 3500 
gramm súllyal. A probanda apja (II/10) 47 éves korában alko
holizmus okozta májzsugorban hunyt el, mind a probanda, 
mind édesanyja (11/15) elmondása szerint szagérzése hiányzott. 
Az apa 10 testvére közül négy (II/l, 5, 7,11) csecsemőkorban 
halt meg, elvesztésük oka nem tisztázható. Az egyik fivér (II/4) 
29 éves korában szívrendellenesség miatt, míg egyik nővére 
(II/6) 12 éves korban agyhártyagyulladásban halt meg. Egyik 
bátyjának (II/8) 45 éves korában gyomorrák okozta halálát. Az

Therapeutic im portance o f  the  diagnosis in  Kallm ann 
syndrom e. Hyposmia w ith hypogonadotropic hypogo
nadism was diagnosed as Kallmann syndrom e in a 24 
years old dizygotic female twin. This syndrom e indi
cates the importance of sm ell in the sexual develop
ment through the progenitor cells in the olfactory pla
code because luteinizing-horm one-releasing horm one 
(LHRH) secreting cells o f hypothalamus arise from 
these cells. In addition, substitution therapy may be 
successful in the treatm ent o f  the lack of secondary sex 
traits and prim ary am enorrhoea, as the presented case 
dem onstrated.

Key words: hypogonadism, anosmia-hyposmia, sterility, Kall
mann syndrome

apai nagyszülők (1/1-2) időskorban haltak meg. A probanda 
édesanyja (11/15) él, egészséges, 6 testvére közül csak egy 
(II/12), a legidősebb halt meg 68 éves korában szívinfarktus
ban. Az anyai nagyszülők közül a nagyapa (1/3) 48 éves korában 
valamilyen fertőző betegségben hunyt el, az anyai nagyanyát 
(1/4) hosszan tartó magasvérnyomás-betegség után, 82. évében 
agyi érkatasztrófa miatt vesztették el.

A probandának havivérzése sohasem volt, a másodlagos 
nemi jellegek kialakulása is számottevően elmaradt a szokásos
tól. Emellett testi fejlődése is visszamaradt a nemi érés idősza
kában, 21 éves korában csontkora 14-15 évesnek felelt meg. A 
növekedés visszamaradása miatt a Fővárosi Önkormányzat Bu
dai Gyermekkórházában 1994 márciusában pajzsmirigyhor- 
mon-meghatározás (Тз: 1,85 ng/ml; T4: 10,6 pg/dl) történt, 
amely a hypothyreosist kizárta. A növekedési hormon (GH) ka
pacitás teszt (0’ = 3,6; 30’ = 0,75; 60’ = 24,6; 90’ = 20,3 ng/ml) 
GH-hiányt nem tárt fel, a sella-felvételen elváltozás nem lát
szott. A kromoszómavizsgálat 46,XX karyotypust mutatott. A 
Semmelweis OTEII. Gyermekklinikán 1994 júniusában történt 
ultrahangvizsgálat szerint: „A kismedencében kis, infantilis 
uterus sejthető, ovariumok egyik oldalon sem ábrázolódtak.” 
Az 1994 szeptemberében elvégzett GnRH (gonadotrop-releas- 
ing hormon, másnéven LHRH = luteinizáló hormon releasing 
hormon) terhelés alacsony FSH (30’ = 1,32; 60’ = 1,31 mIU/ml) 
és LH (30’ = 0,437; 60’ = 0,221 mIU/ml) választ mutatott. Mind
ezek alapján felállították a hypogonadotrop hypogonadismus 
klinikai diagnózisát.

A Genetikai Tanácsadónkat 1996-ban felkereső 24 éves, 153 
cm magas, átlagos értelmi szintű probandára az infantilis kül
lem (fejletlen emlők és nagyon gyér fanszőrzet) volt jellemző 
(2. ábra). Az elvégzett ultrahangvizsgálaton a méh helyén 9 mm 
vastag, endometrium nélküli köteg ábrázolódott, amely csöke- 
vényes uterusnak felelt meg. Ekkor az ovariumok láthatók vol
tak, de folliculusokat nem sikerült felfedezni. A virgo probanda 
szondavizsgálat alapján mért hüvelyhossza 6 cm, amely nor
málisnak ítélhető. A hormonvizsgálat igen alacsony LFI- (0,1 
IU/1; normálérték 2-20) és FSH- (0,1 IU/1; normálérték 2-25),
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2. ábra a-b: A probanda hypogonadismusának 
szembetűnő jelei

valamint progeszteron- (1,8, 1,9, 2,8 ng/ml; normálérték a 
luteális szakban > 21,0) szintet mutatott. E2 értéke 40 pg/ml volt. 
A tesztoszteron: 435 pg/ml (200-760), SHBG: 43 mmol/1 
(40-70), szabad tesztoszteron: 10,69 (< 12,0); DHEA-SCh 1,17 
pg/ml (0,8-2,6), androsztendion: 2,4 ng/ml (1,0-3,0) és korti- 
zol: 145 ng/ml (60-150) értéke a normál tartományban volt.

A szaglás állapotát vizsgálva kiderült, hogy a probanda a 
születésétől kezdve nem érez szagokat (egyedül az aceton sza
gát érzékeli), amit a szakorvosi vizsgálat is megerősített: „A 
szaglásvizsgálat során fokozódó töménységű oldatokkal vé- 
ezve (vanília, mentol, kámfor, széndiszulfid, diklóretán, 
angyasav) megállapítható, hogy az aromás jellegű anyagokat

nagyobb töménységben azonosítja, kissé ingerlőnek értékeli. A 
kellemes anyagokat, illetve a büdös származékokat nem ismeri 
fel és emlékképe sincs róluk. A n. trigeminust ingerlő hangya
sav kis töménységben is ingert kelt. Vélemény: kifejezett két
oldali hyposmia.”

A probandában másnaponta történt két ampulla me- 
notropin 150 NE (Humegon®), vagyis human FSH-t és LH-t 
tartalmazó injekciós kezelés után 10 nappal az ovariumokban a 
folliculusok megjelentek. A kezelés folytatása után, a 16. napon, 
a bal petefészekben 17,5 mm átlagos átmérőjű domináns fol
liculus érlelődött. Az ekkor adott 5 ampulla humán chorion 
gonadotropin (Choriogonin 1500 NE) kezelés ovulációt indu
kált és két hét múlva a havivérzés j elentkezett. A továbbiakban a 
ciklus fenntartása, valamint az osteoporosis és a hormonhiány 
egyéb veszélyeinek csökkentése érdekében folyamatos hor
monpótlást kezdtünk.

Megbeszélés

A genetikai tanácsadás során nagyon fontos a klinikai 
diagnózis (pl. hypogonadotrop hypogonadism us) helyett 
a nozológiai diagnózis felállítása, mivel az ism étlődés 
kockázata csakis a kóreredet ismeretében adható meg. A 
nozológiai diagnózis sokszor a prognózisbecslést is se
gíti. A p robanda tünetei jól megfeleltek a Kallm ann-kór 
szakirodalom ban ism ert jellegzetességeinek (1. táblá
zat), tehát ennek az autoszóm  domináns öröklődésű 
kórképnek a fennállta kétségtelennek tűnt.

A K allm an-kór felismerése azonban különleges jelen
tőségű, mivel a terápia lehetőségét is biztosíthatja. A Kall- 
m an-kóros férfiakban a choriogonadotropin (18), nők 
ben a hum an menopausalis gonadotropin még felnőttkor
ban is rendezni tudja a nemi ciklust (6,22), m int ahogy az 
utóbbit saját esetünk is igazolja. Jelenleg m ár a GnRH 
kezelés lehetősége is adott. A kezelést követően nőkben 
és férfiakban nemcsak a nemiszervek m űködésének a 
rendeződéséről, de még terhességekről is beszám oltak 
(18). A probandának nincs partnere, mivel eddig erre ál
lapotának ism eretében nem  m ert vállalkozni. „Nőiessé
gének” helyreállítása személyiségére is hatással van.

A K allm ann-kór a nem i fejlődés egyik kevéssé ism ert 
okába is betekintést enged. A 6 neurohorm on egyike a 
GnRH, am ely a hypothalamus különböző központjaiban 
term elődik, fgy izolált m űködési elégtelenségük is k i
alakulhat, e rre  a legjobb példa a Kallman-kór. A GnRH-t 
elválasztó sejtek azokból az őssejtekből szárm aznak, 
amelyek az olfactorikus szervkezdem ényben (ún. o rr
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1. táblázat: A Kallmann-kór jellegzetes tünetei a két nemben és ezek előfordulása (+) a probandában

Jelleg Nőben (probanda) Férfiban

Gonadotropin termelődés Nagyon alacsony 
FSH és LH 

(<5 mIU/ml)(+)

Gonadok nemi hormon 
termelődése

Ovarialis ösztrogén 
és progeszteron nem 
termelődik (+)

Tesztoszteron nem 
termelődik

Gonad Magzati jellegű ovarium (+) Rejtett heréjűség súlyos 
hypoplasiával. (Egyrészt 
a Leydig-sejtek hiányoznak, 
másrészt a spermatogenesis 
a primaer spermatocyta 
szintnél leáll, ezért
azoozospermia.)

Nemi szerv Fejletlen méh (+) 
Hüvelyi atrophia

Micropenis

Másodlagos nemi jelleg Emlőfejlődés elmaradása (+) 
A nemi szőrzet hiányzik, 
illetve gyér (+)
Havivérzés hiánya (+)

Eunuch külső 
(szőrtelen, gynecomastia) 
Pollutio és erectio hiánya

Szagérzés Hiányzik, illetve minimális (+)
Testi növekedés Visszamaradt (+)
Csontváz Osteoporosis
Értelmi fejlődés Normális alsó határa

piacod) keletkeznek és innen vándorolnak egyrészt az 
előagyba, ahol belőlük alakul ki a nervus olfactorius, majd 
ebből a bulbus olfactorius szaglóagyi rendszere, másrészt a 
rosta lemezen (ún. lamina cribrosán) át a tractus olfacto
rius m entén a hypothalamusba, kialakítva a nervus termi
nálist (20). Az utóbbi sejtjeiből lesznek a GnRH-t elválasztó 
sejtek és ezek hiánya a Kallmann-kór oka.

A szagérzés (valamint a pherom onok) és a nemi inger 
közötti kapcsolat az állatvilágban egyértelmű. A Kall
m ann-kór léte ennek atavisztikus bizonyítéka az ember
ben. Esetünk különleges érdekessége a Kallmann-kór 
discordans jelentkezése kétpetéjű ikrekben. Egypetéjű 
ikerpár tagjaiban is észlelték m ár discordans előfordulá
sát (8). így az a gondolat is felmerült, hogy anosm ia miatt 
a hypothalam usban a GnRH hiány m ásodlagos, ún. szer
zett következmény.

A Kallmann-kór hazai gyakorisága pontosan nem 
ismert. Pawlowitzki és m tsai (17) vizsgálatában a 791 
hypogonadism usban szenvedő férfi közül 19 bizonyult 
Kallmann-kórosnak. E 2,4%-os gyakoriság alapján elő
fordulását a Klinefelter-kór 10%-ára tették, vagyis m in
den 10 000. férfiban várható. Nőkben ritkábban fordul 
elő, m inden 50 000. lehet Kallmann-kóros. Eszerint Ma
gyarországon 100 Kallmann-kóros nővel és 500 ilyen baj
ban szenvedő férfival kell számolni. A hypogonadotrop 
hypogonadism us észlelésekor ezért m indig rá kell kér
dezni a szaglás meglétére, illetve hiányára. Sokan azon
ban nincsenek e hiányosságukkal tisztában, ezért helyes 
tesztelni a szaglás képességét (9). A K allm ann-kór klini
kai képe azonban széles spektrum ot fog át (21). A legeny
hébb esetben csak an- vagy hyposmia áll fent (4, 7,13), 
m int például a probanda apjában. A súlyosabb esetekben

a hypogonad an/hyposm ia számos más rendellenesség
gel társulhat (2,11,23) éppen ezért De Morsier (3) a hy- 
pothalam us-előagy-m ező komplex fejlődési zavarának, 
ún. olfactogenitalis dysplasiának tartja.

Genetikailag a Kallmann-kór három  típusát különítik 
el. Leggyakoribbnak a csak fiúkban előforduló és az X 
nem i krom oszóm a mutáns génjeihez kötött típust ta rt
ják  (21), amely a McKusick- (14) katalógusban az X308700 
számon szerepel. Az X nem i krom oszóm ában m ár azo
nosították is a KAL-gént a rövid kar 22.3-as régiójában 
(15), amely egy 679 aminosavból álló fehérje előállí
tásáért felelős (5, 12, 25). A KAL-fehérje valószínűleg 
megfelel a fibronectin III. típusának, am elynek a neu- 
ronok, így az olfactorikus idegsejtek m igrációjában van 
kulcsszerepe. M eghibásodásakor elsősorban e sejtek 
vándorlási útja szenved zavart. Az autoszóm  dom ináns 
öröklődésű típus (16,19) a McKusick (14) katalógusban 
X147950 szám on ismert, és a probandában a Kallmann- 
kórnak ez a típusa fordul elő. Végül ism ert az autoszóm 
recesszív típus (24) is, amely egészséges, nem  egyszer 
vérrokonságban álló szülők gyermekében, illetve gyer
mekeiben halmozódva fordul elő (McKusick-katalógus: 
X244200).

Köszönetünket fejezzük ki dr. Vigh Bélának a fejlődéstani részek 
ellenőrzéséért és dr. Hirschberg Andornak a szaglás vizs
gálatáért.
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• normaiizáija a mucociliáris clearance-t
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olyan akut és krónikus bronchopulmonális megbetegedések, 

amelyeket masszív, viszkózus nyák vagy gennyes váladék jellemez
akut bronchitis 
bronchopneumonia 
tracheobronchitis 
bronchiolitis
cystás fibrózis komplikációja

• krónikus obstruktiv tüdőbetegségek
• emphysemához társuló bronchitis
• krónikus asztmás bronchitis
• bronchiectasia
• mucoviscidozis 

asztma esetén hörgőváladék okozta elzáródás 
adjuváns terápiaként sinusitisben, otitis médiában
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KAZUISZTIKA

Colon transversum mellkasi herniatiójának esete 
transhiatalis oesophagectomia ritka szövődményeként

Balázs Ákos dr., Forgács András dr., Flautner Lajos dr. és Kupcsulik Péter dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest (igazgató: Flautner Lajos dr.)

A szerzők nyelőcsőtumor m iatt végzett transhiatalis 
oesophagus exstirpatiót követően észlelt, ritka szövőd
m ényről számolnak be. Esetükben a colon transversum  
a hiatus oesophagein keresztül a mellüregbe herniáló- 
dott. A herniatio a 6. postoperativ napon vált teljessé és 
hasi m eteorism ust okozott. A radiológiai kép az első 
napokban basalis pulm onalis infiltratum nak látszott, 
majd a rekeszizom relaxatiójának képét utánozva meg
tévesztő volt. A tünetek valódi okát a 6. postoperativ 
napon ism erték fel, és ekkor reoperatiót végeztek. A 
herniatió t megszüntették, és a hiatus oesophageit re
konstruálták. A szövődmény kialakulásában a szerzők 
véleménye szerint szerepet játszhatott egyrészt, hogy a 
nyelőcső thoracotomia nélküli kiirtása során  a bal ol
dali m ellüreg megnyílt, m ásrészt az, hogy a m űtét során 
splenectom ia is történt. A reoperatio után a kórlefolyás 
eseménytelen volt. A szerzők az esetet ritkasága és 
tanulságai miatt tartják figyelemre érdemesnek.

Kulcsszavak: nyelőcsőtumor, transhiatalis oesophagectomia, 
szövődmény, mellkasi herniatio

A nyelőcsőtumorok miatt végzett műtétek között jelen
tős helyet foglal el a thoracotom ia nélkül, abdom inalis 
behatolásból a hiatus oesophagein keresztül végzett, 
úgynevezett „transhiatalis” nyelőcsőkiirtás.

Ezen beavatkozás indikációs területe napjainkban is 
viták tárgya (6). Elsősorban a radikalitási foka m iatt éri 
kritika, azonban kifejezett előnyei miatt szám os eset
ben jól alkalm azható. Azon esetekben, ahol a thoracoto
m ia kockázata túlságosan nagy, vagy ha a resectio  palli
ativ célú, valam int a kifejezetten korai stádium ban ope
rált betegeknél látszik választhatónak ezen m űtéti tí
pus.

Esetünkben egy általunk korábban nem  észlelt és 
emiatt diagnosztikus gondot is jelentő ritk a  szövőd
ményről számolunk be. A szövődmény kialakulásában 
szerepet játszhatott, hogy a szokványos m űtéti takti
kánktól eltérni kényszerültünk. Az állapot felismerésé
ben megtévesztő radiológiai képe jelentett nehézséget.

Case of a rare complication of diaphragmatic hernia
tion of colon transversum following transhiatal 
esophagectomy. The authors report a rare com plica
tion observed after transhiatal esophagus exstirpation  
perform ed for esophageal cancer. In this case the 
transverse colon herniated  into the p leural cavity 
through the esophageal hiatus. Herniation com pleted 
on the 6.th. postoperative day and caused m echanical 
ileus. In the first few postoperative days, radiology 
pointed to a basal pulm onal infiltrate, later it resem 
bled relaxation of the diaphragm , which was rather 
misleading. Recognition of the real situation was pos
sible only on the 6.th. postoperative day. The patient 
was reoperated and the pathological state could be re
versed. The esophageal hiatus was reconstructed. In 
the opinion of the authors the complication m ay have 
developed partly  due to the opening of the left pleural 
cavity in the course of extrathoracal esophagectomy, 
and partly to the fact that the spleen was rem oved d u r
ing operation. The outcom e after reoperation was 
uneventful. The authors consider this as a ra th e r rare 
and instructive case.

Key words: esophageal cancer, transhiatal esophagectomy, 
complication, diaphragmatic herniation

Esetismertetés

Az 58 éves férfi beteget 1996 májusában vettük fel egy hónapja 
kezdődött és fokozatosan progrediáló nyelési panaszok miatt. 
Felvételekor csak folyékony-pépes ételt tudott nyelni, a felvé
telét megelőző hónapban 8 kg-ot fogyott. Rendszeresen fo
gyasztott alkoholt, erős dohányos volt.

Statusából emphysemás mellkas, a tüdő felett hallható 
bronchialis zörejek, közepes fokú alsó végtagi varicositas emel
hető ki. Kivizsgálása során laboratóriumi és EKG leletei kóros 
eltérést nem mutattak. Mellkas-röntgenvizsgálat az V.-VI. bor
da vonalában pleuramegvastagodást írt le (10 évvel korábbi 
trauma nyomaként). Kontrasztanyagos nyelés-röntgenvizsgálat 
során a nyelőcső alsó harmadában kirágott kontúrú, 5 cm 
hosszú szűkület volt kimutatható. Endoscoppal a fogsortól 
számított 38 cm magasságban a lument körkörösen szűkítő 
idegen szövet volt látható, az eszközt a szűkületen nem sikerült 
átvezetni. Az endoscopos úton vett biopsia carcinoma planocel- 
lularét mutatott ki. Hasi ultrahangvizsgálattal nagyobb, inho
mogén reflectivitású máj, normál tágasságú epeutak, a chole- 
cystában sludge, a jobb vesében 1 cm-es parapyelaris cysta lát-
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szott. Mellkasi CT vizsgálat nem mutatta az alsó harmadi nyelő
csőtumor környezetére való terjedését, inoperabilitásra utaló 
jeleket nem észleltünk. Anaesthesiológiai és belgyógyászati vé
lemény a thoracotomiából történő feltárást és nyelőcsőkiirtást 
fokozott kockázatúnak ítélte.

Műtéti előkészítésként expectoráns és légzőtorna kezelést 
végeztünk, anticoaguláns (Calciparin) és antibiotikus (Zina
cef) profilaxist alkalmaztunk.

Műtétét felső median laparotomiából végeztük. A nyelőcső 
hasi szakaszának mobilizálása után a hiatus oesophageit sagit
talis irányú 1,5 cm-es bemetszéssel megnyitottuk, majd meg
tágítottuk. A hiatuson keresztül felhatolva tompán kifejtettük a 
nyelőcsövet. A paraoesophagealis mediastinumban néhány 
nyirokcsomó volt tapintható, melyeket a tumoros szakasszal 
egy blockban praeparáltunk ki. A nyelőcső jugulumig terjedő 
mobilizálása során a bal oldali pleuraűr megnyílt. A cardia alatt 
a gyomrot egyenes varrógép segítségével vágtuk át. Egy block
ban eltávolítottuk a cardia körüli és a truncus coeliacus menti 
nyirokcsomókat. A duodenumot Kocher szerint mobilizáltuk, 
pyloromyotomiát készítettünk. A gyomor arteria gastrica 
dextra és gastroepiploica dextra megtartásával történő mobi
lizálását követően a ligamentum gastrolienale lép felőli ol
daláról vérzést észleltünk, ezért splenectomiát végeztünk. Bal 
oldali ferde cervicalis metszésből felkerestük a nyelőcső nyaki 
szakaszát és felhúzva eltávolítottuk a mobilizált nyelőcsövet. 
Retrosternalis alagúton húztuk fel a gyomrot a jugulum ma
gassága fölé. A gyomorcsonk felső végén bevezetett 21. méretű 
körkörös varrógéppel készítettük el a collaris oesophago- 
gastricus anastomosist. A hátsó mediastinumot a collaris és az 
abdominalis seben keresztül felülről és alulról is draináltuk. 
A megnyílt bal pleuraűrt a mediastinumon keresztül a laparo- 
tomia sebén át draináltuk. Tápláló jejunostomiát készítettünk. 
A nyelőcsőanastomosis vonalának közelében nasogastricus 
Salem-szondát hagytunk vissza.

A beteg respirator kezelését a postoperativ 1. napig foly
tattuk. A 3. napon készült kontroll mellkas-röntgenfelvételen a 
bal oldalon inhomogen transparentiacsökkenés jelent meg 
(1. ábra), melyet az ismételt röntgenvizsgálat infiltrátumnak 
véleményezett (2. ábra). A beteg láztalan, általános állapota ki
fogástalan volt. A 4. postoperativ napon beöntést követően 
székletet ürített. 1

1. ábra: Mellkasröntgen-felvételen a bal oldalon inhomogen 
transparentiacsökkenés jelent meg (postoperativ 3. nap)

2. ábra: a felvételen a szív-rekesz szögletben foltos jellegű 
tüdőrajzolat látható, melyet infiltratumnak véleményeztünk 
(postoperativ 4. nap)

3. ábra: Mellkasröntgen-felvételen a bal hilus magasságában 
ábrázolódó képlet relaxált rekeszizomnak tűnik 
(postoperativ 5. nap)

A postoperativ 5. napon a röntgenfelvételen a bal oldali 
tüdőhilus magasságáig terjedő árnyék a határozott radiológiai 
vélemény szerint a rekeszizom relaxatiójának látszott (3. ábra). 
A postoperativ 6. napon a betegnek enyhe fokú meteorismusa 
alakult ki, a mellkas és natív hasi röntgenvizsgálaton egy
értelművé vált, hogy a normál magasságban észlelhető bal
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4. ábra: Mellkasröntgen-felvételen a bal oldalon a tüdőhiluis 
magasságában elhelyezkedő elváltozás a colonnak felel meg, 
a rekeszizom a normal magasságban figyelhető meg 
(postoperativ 6. nap)

rekeszív feletti árnyékot a mellüregbe herniálódott colon adja 
(4. ábra). Mellkasi és hasi echographia ezen leletet meg
erősítette, ezért reoperatiót végeztünk.

A korábbi laparotomia sebén keresztül hatoltunk be és 
észleltük a hiatus oesophagein át a mellüregbe herniálódott 
colon transversumot, melyet visszahúzva a hasüregbe, jól lát
hatóvá vált a leszorítási gyűrű. A proximalis colonszakasz di
ktált volt. A bél életképesnek bizonyult. A kitágult hiatust 
öltésekkel rekonstruáltuk.

A reoperatiót követően a beteg állapota rendeződött, a bél- 
passage újra megindult, a 7. postoperativ napon per os táp
lálását megkezdtük, a 17. napon gyógyult hasi és collaris sebbel 
otthonába távozott.

Megbeszélés

A nyelőcsőtumoros betegek m űtéti kezelésében ered
ménnyel kecsegtető m ódszert a resectiós beavatkozások 
jelentik. Általánosan elfogadott alapelvnek számít, a tu 
m or gyakori intram uralis propagatiójára tekintettel a 
nyelőcső subtotalis kiirtása (1, 2, 5, 9, 12, 14, 15). A 
radikalitás fokozása érdekében főleg japán szerzők 
kezdeményezték a tum oros nyelőcső eltávolítása mellett, 
a 3 mezőre (nyaki, mediastinalis, abdominalis) k iter
jesztett nyirokcsomó-dissectio elvégzését (2,8,9,17).

Számos vélemény szól amellett, hogy korrekt nyirok
csomó-dissectio csak thoracotom ia, laparotom ia, és cer
vicalis behatolásból végezhető el m aradéktalanul (2,5,6, 
15,17). A mellkas megnyitása, különösen annak laparo- 
tomiával való kiegészítése a lerom lott általános állapotú, 
rossz cardiorespiratoricus státusú betegnél nagy kocká

zatot jelent (11, 16). Ezen esetekben előtérbe kerül a 
kisebb megterhelést jelentő laparotom iából végzett 
transhiatalis nyelőcsőkiirtás módszere.

A thoracotomia nélküli, hiatus oesophagein keresztül 
tö rténő , „vak” nyelőcső-exstirpatio technikáját Denk írta 
le 1913-ban. Elterjesztésében Ong, Akiyam a  és Orringer 
szerzett érdemeket (1,2 ,5 ,6 ,10,13).

Irodalm i adatok szerint a transhiatalis nyelőcső- 
exstirpatio perioperativ m ortalitása alacsonyabb a tho- 
racotom iából végzett exstirpatiókénál (3 ,5 ,7 ,9 ,11,16).

A transhiatalis m ódszer előnyei közé a rövidebb 
m űtéti idő, a kisebb fokú m űtéti vérveszteség, a műtét 
u tán i időszakban észlelt kisebb mennyiségű m ediasti
nalis, illetve pleuralis szivadék tartozik (5 ,6 ,13). Tilanus 
anyagában a thoracotom iából és transhiatalis úton 
végzett műtétek u tán  a betegek hosszú távú túlélésében 
nem  volt különbség (16). Müller elemző anyagából az is 
k itűn ik , hogy a transhiatalis exstirpatiók szövőd
m ényeinek következményei enyhébbek m int a thoraco
tom iából végzett m űtéteké (11). A transhiatalis m ódszer 
esetén a szövődmények előfordulása ritkább. Saját gya
korlatunkban a transhiatalis nyelőcsőkiirtás halálozása 
3,8%. Az onkológiai radikalitás érdekében az operált 
betegek a hátsó m ediastinum ra, illetve a tum orágy  te
rü letére adott célzott nagy energiájú radioterápiában 
részesülnek.

A gyakoribb intraoperativ szövődmények: 1. vérzés 
(vena azygos, aorta-, arteriae oesophagei sérülés); 2. 
nervus laryngeus recurrens sérülése; 3. ductus thoraci
cus sérülése; 4. trachea pars m em branacea sérülése; 5. 
lien sérülése; 6. pneum othorax; 7. pleuraűr megnyílása; 8. 
pericardium  sérülése. A postoperativ időszak kom pliká
ciói között: 1. pulm onalis szövődmények; 2. hydro-, 
haem othorax; 3. varratelégtelenség, nyálsipoly, medias- 
tinitis; 4. a pótlásra használt szerv necrosisa (gyomor 
fundus, colon) fordulnak elő (5,6,13,16).

Esetünkben egyik szövődmény a p leuraűr meg
nyílása volt. Ez viszonylag gyakori, különösen olyan 
esetekben, ahol a tum or a m ediastinalis p leurát érinti. 
Á ltalában a m ediastinum on keresztül a pleuraűrbe ve
zetett drain alkalmazásával következmények nélkül gyó
gyul. Másik szövődményünk a lépsérülés, mely miatt 
splenectom iára kényszerültünk, a norm álistól eltérő 
anatóm iai szituációt eredményezett. A hiatus oesophagei 
nyílása nem  volt tágabb a transhiatalis nyelőcső-exstir- 
patióknál általában létrejövő állapotnál (reconstruc- 
tióját.beszűkítését ru tinszerűen szükségtelennek tartjuk  
és ez idáig nem végeztük) -  azonban a splenectom ia után 
a m obilissá vált colon transversum  a hiatuson át ellen
állás nélkül jutott a m ediastinum  felé nyitott mellüregbe. 
A hern iatio  feltehetően a respiratorkezelés m egszünte
tése u tán  (negatív mellüregi nyomás) az 1. postoperativ 
napon kezdett kialakulni, megelőzve a pleura és m e
diastinum  letapadását, kom plettálódása azonban a post- 
operativ  5. napra tehető. Passageakadályt a 6. napon  kez
dett okozni, mely a kóros állapot korai megszüntetésével 
nem  vált teljessé.

A szövődmény felismerését nehezítette, hogy a rönt- 
genm orphologia pulm onalis infiltratum ot utánzott, és 
bár a klinikum ennek nem  felelt meg igazán, a pulm o
nalis szövődmények gyakorisága m iatt reálisnak látszott 
ezen feltételezés. Az állapot változását a k ritikus három
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nap alatt a röntgenkép változása követte. A diagnózis fel
ismerésével és az elváltozás id ő b en  történő korrekciójá
val sikerült elejét venni a súlyosabb következményeknek.

Az eset tanulságának ta rtjuk , hogy minden olyan 
esetben, ahol a rutinszerű technikátó l eltérünk, szám íta
nunk kell nem  szokványos szövődmények m egjelené
sére. Esetünkben a sajátos anatóm iai helyzetben, a hiatus 
reconstructiójával feltehetően elkerülhető lett volna a 
szövődmény.

A beteg állapotának, klinikai és radiológiai képének 
szoros követése segíthet a korai felismerésben.
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A W HO á l t a l  a j á n l o t t  m e n n y i s é g b e n  
t a r t a l m a z  v a s ( l l ) - s z u l f á to t  és f o l s a v a t

e g y  t a b l e t t á b a n

Tardyferon Fol
8 0  mg vas(ll)-szulfát 0 ,3 5  mg folsav
8 0  mg mukoprotein
3 0  mq aszkorbinsav .  ««j e l l e m z ő i :
nagyobb hatékonyság: kiváló tolerabilitás,
•  a  folsav azon n a l felszabadul, a  

vasionok  felszabadulása elnyújtott
•  a fe lszívód ás jelentősen javul

megnövekedett compliance:
•  napi 1 tabl. bevétele e le g e n d ő  

en yh e an aem ia  esetén
•  a mukoprotein csökkenti a  mellék

hatások előfordulásának gyakoriságát
A l k a l m a z á s i  e l ő í r á s
Nyújtott hatású vaskészítmény, mely kis mennyiségben folsavat is tartalmaz.
A mucoprotein hozzáadása késlelteti a  vas felszabadulását, ily módon m egakadályozza 
túlságosan nagy vaskoncentráció kialakulását, ez csökkenti a mellékhatások gyakoriságát. 
Alacsony haemoglobin szint (kb. 100 g /l) normalizálásához (< 150 g /l) napi két drazsé 
adásával 2 hónapos kezelésre van szükség, de a  vasraktárak feltöltődése legalább 3 hó
napos kezelés után várható.

Hatóanyagok: 8 0  mg ferrum (256,3 mg ferrosum sulfuricum sesquihydricum alakjában), 
0 ,3 5  mg acidum folicum (0,39 mg natrium folicum alakjában) retard drazsénként. Segéd
anyagként: 80  mg mukoproteint és 3 0  mg ascorbinsavat tartalmaz.
Színezőanyag: Erythrosin.
Javallatok: Latens vashiány, ill. vashiányos anaemia folsavhiánnyal (pl. terhességben). 
Ellenjavallatok: Fokozott vastárolással járó körfolyamatok: haemochromatosis, 
haemosiderosis, vasfelhasználási zavarok, sideroblastos anaemiák, thalassaemia, 
nem vashiányos anaemia; B12 hiányos megaloblastos anaemia. Gyermekkor.
Adagolás: Felnőtteknek:
Enyhe vashiányos anaemiák és latens vashiány: napi 1 retard drazsé szétrágás nélkül, 
reggeli előtt. Súlyos vashiányos anaemiák: naponta 2-szer 1 retard drazsé szétrágás 
nélkül, reggel és este 1/2-1 órával étkezés előtt.
3 hét múlva a z  adag  napi 1 drazséra csökkenthető.
A vasraktárak feltöltéséhez a  vasterápiát a  haemoglobin értékek normalizálódása után 
még 1-3 hónapon át folytatni kell (napi 1 drazsé reggeli előtt), egészen addig , amíg a 
serum ferritin tartalma el nem éri a  megfelelő szintet.
Mellékhatások: Ritkán enyhe gastrointestinalis panaszok (gyomorfájdalom, hányinger, 
hányás, meteorismus, székrekedés, vagy hasmenés). Egyes esetekben allergiás reakciók. 
Gyógyszerkölcsönhatások: Együttadása tilos:
- dimerkaptollal (toxikus komplexet képez).
Együttadása kerülendő:
- tetraciklinekkel, penicillaminnal, ciprofloxacinnal, acetohidroxamsawal (kelát képződés 
miatt a  vasfelszívódás csökken),

GYÁRTJA:

- cholestyraminnal (csökken a  vasfelszívódás),
- alumínium-, magnézium-, kalcium só tartalmú antacidumokkal, foszfátokkal és karboná

tokkal (vasfelszívódás csökken),
- cimetidinnel (csökken a  vasfelszívódás),
Ezek a  gyógyszerek és a  vas bevétele között legalább 3-4 óra teljen el.
Figyelmeztetés: Mint más vas-készítmény, a  Tardyferon Fol a  székletet sötétre festi, 
és így melaenát utánozhat.
Diagnosztikus vizsgálatokat befolyásolja. A beníidin teszt, vagy más occult bélvérzés 
kimutatására szolgáló vizsgálatok álpozitív eredményt adhatnak. A Tardyferon Fol adását 
legalább 3 nappal ezen vizsgálatok végzése előtt fel kell függeszteni.
Túladagolás: (mérgezés)
Az előírás szerinti adagolású Tardyferon Fol kezelés nem okozhat túlzott vasfelvételt. 
Véletlen túladagolás, főleg téves lenyelés gyermekekben mérgezést okozhat.
A vas toxicitás küszöbértéke gyermekeken sokkal alacsonyabb, már 2 g per os adása  
súlyos, néha halálos mérgezést okozhat.
A vasmérgezés tünetei:
Első tünetek: kávéaljszerű hányással kísért haemorrhagiás gastritis, erős gyomorfájdalom, 
esetleg hasmenés, később székrekedés.
Későbbi tünetek: collapsus, acidosissal kísért convulsiók és néha toxicus hepatitis. 
Kezelése: a  túladagolt vas lenyelése után röviddel meg kell hánytatni a  beteget.
Ezentúl nyers tojás és tej adásával - amely vas complexeket képez -, csökkenthető a  vas 
felszívódása. A túladagolt vas lenyelése után egy órán belül kell gyomormosást végezni 
1 %-os bicarbonát oldattal. Deferoxamin (Desferal inj. Ciba) /kelátképző sze r/ használ
ható antidotumként súlyos mérgezésben.
Folsav túladagolása nem fordulhat elő, mivel a  Tardyferon Fol csak igen kis mennyiséget 
tartalmaz.
Eltartása: 25  °C alatt fénytől védve.
Megjegyzés + Orvosi rendelvényre.
Csomagolás: 30  db kerek élénk rózsaszínű retard drazsé, törési felülete szürkés
fekete. (Robapharm)
Alk. ei. OGYI eng. szám a:61 4 5 /4 0 /9 4 .
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HORUS

Emlékezés dr.Ertl Jánosra (1880-1951)

1. ábra: Érti János portréja

Nem a család iránti elfogult tisztelet, az orvosi tapaszta
latok átadásának törekvése ösztönöz, hogy m egemlé
kezzem édesapámról, Érti János sebészről. Apám 1880. 
június 21-én Selmecbányán született jóm ódú földbirto
kos családból. A gim názium ot ugyanott végezte. A család 
nehéz helyzetben volt, így vágya, hogy orvos legyen, nem 
teljesülhetett azonnal. így az Állatorvosi Főiskolára irat
kozott be. Egy év után szerencsére bejutott a pesti o r
voskarra. A tanulás mellett, m int annak idején sokan, ő is 
állást vállalt; éjjelente a mentőszolgálatnál dolgozott. De 
az előadások hallgatását úgy is hasznosította, hogy társá
val azokból jegyzeteket készített, és ez szerény haszonnal 
is járt. Ily módon egyetemi tanulmányait anyagilag 
m unkájával fedezi. Hogy szüleinek ne okozzon gondot,

tanulm ányait sikerült eltitkolnia. Ezért szüleit meglepte, 
amikor egy szép napon oklevelét lobogtatva té r t haza.

Pályázat során rövidesen Erdélyben, Kovásznán  kap 
állást, ugyanis itt több ism erőse volt. K örorvosként 
dolgozik, és gyakorlata során szüléseket kell levezetnie, 
fogó m űtéteket, egyéb nőgyógyászati és sebészeti beavat
kozást kell végeznie. Ily m ódon születik meg benne az el
határozás, hogy szülész lesz. Közben m egválasztják Há
romszék vármegye tiszteletbeli főorvosának, am ire egész 
életében nagyon büszke volt. A hadi helyzet változásával 
búcsút kellett mondania a Székelyföldnek, ahol oly sokat 
tanult és gyógyított. Ő ugyan nem  volt székely, de szíve
sen hangoztatta, mennyire megszerette a székelyeket és 
milyen sokat segített neki a székelyek élénk észjárása és 
gyakorlatias gondolkodásuk elsajátítása.

A szakképesítést a pesti orvoskar I. sz. Sebészeti Kli
nikáján szerezte meg, olyan kiváló mesterek m ellett, m int 
Herczel M anó, Dollinger Gyula és Verebély T ibor (a híres 
sebészdinasztia második tagja). Különösen nagy hatás
sal volt rá Dollinger, az ortopéd sebészet hazai m estere és 
felülm úlhatatlan képviselője. Az első világháborúban 
már jól képzett sebészként került az orosz fron tra , száza
dosi rangfokozatban. A sebesülések, különösen a kopo
nya- és állkapocssérülések ellátásában ham arosan  nagy 
gyakorlatra tett szert. A harctéri szolgálat során  súlyosan 
megsérült, s noha májrepedése is volt, a m űtétet sikerült 
elkerülnie. A budapesti helyőrségi kórházban helyezték 
el és gondos ápolásban részesítették.

Felgyógyulása után, ugyanabban a kórházban Gadányi 
Lajos kórházparancsnok megbízásából látta  el a sebé
szeti osztály hadisérültjeit. A lövészárokharcok miatt 
igen nagy volt az arc-, állkapocs- és koponyasérültek szá
ma. Ezek ellátása akkoriban az egész világon m egoldat
lan volt.

Erre u taltak  a franciaországi események is, kevéssé 
ism ert m ozzanat, hogy olyan sokan voltak az elégedetlen 
arc-, koponyasérültek, hogy egyesületbe töm örültek  a 
„törött arcúak” (les gueules cassées), és a gyakori paci
fista tüntetések alkalmával ők vonultak m indig  az élen, 
hangosan követelve a jobb orvosi és egyéb ellátást. A 
pacifista tüntetések m egszokottak voltak, de ez a fajta 
dem onstráció párját ritk ítja  az egészségügy tö rténe
tében.

Érti János az arcsérülések jobb ellátására elsőként al
kalmazta a hajlítható csontlemezt (periost cortical). Ennek 
segítségével sikerült egész állkapocscsontot kifejleszteni, 
lendületet adva ezzel a rekonstruktív  plasztikai csont- 
sebészetnek. Ez a témakör a világon elsőként Budapesten
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került egyetemi oktatásra. Közben a császár édesapánkat 
őrnaggyá léptette elő, ahogy az indoklás volt: „zur 
Belohnung besonderer Tätigkeiten zum Major befö r
dert”. Több háborús kitüntetését, többek közt a kis 
aranyérm et édesanyánk megőrizve átadta nekünk.

A háború  befejezése u tán  Amerikától Ausztráliáig a 
világ m inden részéből jö ttek tapasztalatcserére M agyar- 
országra az állkapocssebészettel foglalkozó kiváló o r
vosok, kurzus elvégzésére, a Thököly út 86-ban lévő m a
gánszanatórium ba, ahol ugyanis részben hadirokkanta
kon is végeztek rekonstruktív műtéteket. A sok sérült el
látása érdekében a józsefvárosi M átyás téri M űvégtag
gyár vezetésével is megbízták édesapánkat, ahol a célnak 
megfelelő műtőket és speciális sebészeti osztályt alakí
tott ki. Közel tizennégyezer rokkant amputált végtagját 
látta  el a nevét viselő Ertl-féle csonkkal, s ugyanott a 
betegek megfelelő végtagokat is kaptak. Kevesen tudják, 
hogy az első világháborút követően a Retek utcában is 
volt kórház, és ebben a csontsebészeti osztály irányítása 
is reá hárult. Általános értékelésként elmondható, hogy 
tapasztalatai alapján teljesen átdolgozta a plasztikai és a 
regenerációs szövetkinövesztések tanát. Kitűnő eredm é
nyeket ért el a rákos daganatok és a tuberkulózis sebésze
ti gyógyítása terén is.

Számos referátumot, előadást tartott, melyek tu d o 
mányos munkássága iránt külföldszerte érdeklődést kel
tettek. Nagy hatásúak voltak könyvei, monográfiái. így az 
arc- és az állkapocs-helyreállító m űtétéit tárgyaló, 1919- 
ben megjelent műve, a plasztikai sebészetet tárgyaló 
tankönyve, végül a regenerációról és annak lehetőségei
ről szóló könyve, amely 1939-ben jelent meg. Utóbbi 
m unkája megjelenése alkalm ával a Német Sebésztársa
ság tagjává választotta. E m unkájában részletesen ism er
tette a csontplasztikai és lágyrész-helyreállítási sebészet 
problém áit, az állkapocs regenerálásának lehetőségét, a 
hajlított csontlemez átültetésével végzett gerincm űtéte
ket, az osteomyelitisek, koponyadefektusok, álízületek és 
a nagyobb megterhelést kibíró amputációs csonkok ké
szítési módjait. Foglalkozott továbbá a tuberkulózis, rossz
indulatú daganatok sebészetével, kozmetikai sebészeti 
esetek ellátásának ismertetésével.

M unkássága alapján a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem m agántanárrá habilitálta, majd rk. egyetemi 
tanári címet kapott. M unkáját felesége, dr. Pausz Ella 
nyelvész mindvégig fáradhatatlanul támogatta, sokban 
segítve idegen nyelven is megjelenő tudományos dolgo
zatainak kiadását.

A II. világháború során előző évei beszámítása alap 
ján  ezredesi, majd tábornoki rangot kapott. Anyagi okok 
m iatt a Művégtaggyár sebészeti osztálya megszűnt. A 
Jurányi utcai 205-ös vöröskeresztes kórházban vezetésé
vel „helyreállító sebészeti osztály” létesült, ahol 1941 
nyarától egyre több sebesültet kellett ellátnia. 1944 őszén 
a kórház felsőbb parancsra a sebészeti osztály betegeivel 
együtt a németországi Sonneberg városkába (Türingia) 
települt át. A háború végén Marburgba kerültek, ahol a 
kórház feloszlott, a betegeket a környező betegellátó in 
tézményekben helyezték el. Ezek után a közelben lévő 
herborn i német kórház igazgatója, dr. Schiese, am erikai 
engedély birtokában édesapánkat meghívta a sebészeti

osztály vezetésére. Itt öt év alatt kb. ötezer m űtétet vég
zett. Mi, Vilmos testvéremmel közben Budapesten elvé
geztük az orvosi egyetemet, s am ikor 1947-ben h írt kap
tunk apánkról és m egtudtuk, hol van, felkerekedtünk, 
hogy megkeressük. Nagy szeretettel fogadott, és mi bol
dogan éltünk a lehetőséggel, hogy mellette asszisztálva, 
valamit m egtanuljunk sebészeti módszereiből.

1951-ben apánk több am erikai orvos, így a többi kö
zött a neves csontsebész H. Phemister m eghívására Chi
cagóba kapott meghívást. Itt végzett még néhány m űté
tet, de öt hét múlva nagy szom orúságunkra szepszisben 
elhunyt. A város melletti sírkertben nyugszik. A m agyar 
nyelvű sírfelirat m agyarságáról tanúskodik. (2. ábra) 
Családtagjai közül öten lettek sebészek, közülük három  
unoka folytatja a szép hivatást. Katonaorvosi rehabili
tálása 1990-ben érdemei elismerésével történt.

Ez volt az utolsó m ozzanat viszontagságok dúlta élet
pályáján.
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2. ábra: Érti János síremléke

IRODALOM: 1. Ki kicsoda? Kortársak Lexikon, Budapest 
Irodalmi Rt. Évszám, kolofon nélkül, 184. -  2. Magyar Életrajzi 
Lexikon, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976, I. 445. old. -  3. 
Manninger Vilmos: A sebészet diadalútja. Budapest, Franklin 
Társulat. 202.

Érti János dr.

Szerkesztői jegyzet
Manninger Vilmos (1876-1945) hitelt érdemlő módon méltatja 
Érti sebészi teljesítményét. A plasztikus, helyreállító, újraalkotó 
sebészetre olyan új munkakör várt, amely a sztomatológusok, a 
fogorvosok, sebészek legjobbjaira várt. Máraz első sebellátáskor 
kellett ideiglenes betétekkel, amelyek a hiányzó állkapocs vagy 
állcsont helyét pótolták, arról gondoskodni, hogy a végleges mű
fogakkal ellátott vendégfogsor záródása tökéletes lehessen. Ná
lunk a fogászati klinika egész orvoskarán kívül Wein Dezső és 
Érti János tört új utakat, az addig járhatatlan területen. 
Felismerhetetlen, ronccsá összelőtt arcrészleteket kellett pótolni, 
állkapcsokat teremteni. Mintaszerűen oldotta meg e kérdést 
E. Lexer és iskolája. J. F. S. Esser és Érti János új alapokat talált a 
szövetek biológiás újraalkotó képességének felhasználásával. 
Amaz a pótló szövet vérellátásának és beidegzésének, biz
tosításával a fősúlyt az ér- és idegtörzs épségében látta meg. Érti 
a csontot újraalkotó csonthártya-csontréteg felhasználásával 
tetszőleges alakú csontpótlásra tanította meg a szebészeket... 
(3).
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A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Radiológiai 
Szekciójának története

Több m int 100 évvel ezelőtt Wilhelm Konrád Röntgen 
zseniális felfedezésével indult el diadalmas útjára az a 
képalkotó diagnosztikai varázslat, amely m a soha nem 
álm odott magasságokba jutott.

A gasztroenterológiai vonatkozású első próbálkozás 
Eder és Valenta nevéhez fűződik, akik m ár 1896 január
jában felvételeket készítettek a sebészileg eltávolított 
epekövekről. Siegel (1896. január vége, Bécs, Belgyó
gyászati Klinika) megállapította, hogy az epekövek ke
vésbé transzparensek a sugár számára, m int a májszövet, 
ezért a röntgensugár alkalm as az epekövesség diagnosz
tizálására. Ezek a korai sikeres próbálkozások elképesztő 
fejlődés kezdetét jelentették a radiológiai, m ajd  a későb
biek folyamán a képalkotó diagnosztikában. A radioló
giai vizsgáló módszerek jelentős helyet foglaltak és 
foglalnak el a gasztroenterológiai megbetegedések kóris- 
mézésében.

így érthető , hogy a M agyar Gasztroenterológiai Tár
saság megalakulásától, 1957-től a m agyar radiológusok 
egyre növekvő számban és nagy-nagy aktivitással kap
csolódtak be az évi nagygyűlések tudom ányos m un
kájába. Alig m últ el olyan év, hogy a kerekasztal-m eg- 
beszélésen vagy a főtém a m egvitatásán ne vett volna 
részt a m agyar radiológusok egy-egy prom inens kép
viselője. Ez m ár előre jelezte a majdan m egalakuló ra 
diológiai szekció szükségszerűségét. Ezt egyébként a 
gasztroenterológia interdiszciplináris jellege is igényel
te.

A m agyar radiológia kiemelkedő személyiségei mel
lett a diszciplína egyéb jeles képviselői és „közkatonái” is, 
évről évre, egyre jelentősebb számban vettek részt a 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság nagygyűlésein, és 
m unkásságukkal a hatvanas évektől folyamatosan kiér
lelték a szekció mind kiterjedtebb működését.

E helyütt szomorú szívvel emlékeztetünk azokra, akik saj
nos számosán már nincsenek közöttünk, akik speciális gasztro
enterológiai tudást igénylő munkásságukkal folyamatosan 
készítették elő a radiológiai szekció megalakulását.

Az emlékezet gyarló, idézzük hát fel, ki m ikor és m i
lyen tém ában reprezentálta a magyar radiológusokat a 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság nagygyűlésein:

Gimes Béla (Colitis ulcerosa, 1960), Zsebők Zoltán (A 
vékonybél betegségei, 1961 -  Korszerű módszerek az emésztő
szervi betegségek diagnosztikájában, 1966), Deák Pál (A gyo
mor-bél traktus felső részének vérzései, 1962), Erdélyi Mihály 
(Az operált gyomor röntgenproblémái, 1968 -  A nyelőcső da
ganatos megbetegedései, 1973), Benkő György (A helyi keringés 
szerepe az emésztőszervek funkciójában, 1970 -  A pancreas 
betegségeinek klinikai problémái, 1972), Vajda Dezső (A 
gasztroenterológiai vizsgáló és gyógyító eljárások etikai kérdé
seiről, 1971), Géher Ferenc (Extra- és intrahepaticus cholestasis,

1972), Barna László (A pancreas betegségeinek klinikai prob
lémái, 1972), Berkovits László (A bélrendszer nem specifikus, 
idült gyulladásos megbetegedései, 1973), Balogh István (Az al
kohol és az emésztőrendszer, 1974 -  Fekélybetegség gyer
mekkorban, 1982 -  Képalkotó eljárások szerepe a gasztroen- 
terológiában, 1984 -  Racionális diagnosztika és terápia a gaszt
roenterológiai betegellátás szintjein. Cost-risk-benefit, 1986 -  
A nem fekélyes dyspepsia syndroma, 1989 -  A kontrasztanya
gos radiológiai vizsgálat helye és jelentősége az emésztőtraktus 
korai daganatainak, rákmegelőző állapotainak és lézióinak a 
feltárásában -  racionális algoritmusok, 1994), Figus I. Albert 
(Current procedures for the early detection of gastric cancer, 
1976 -  A gasztroenterológia szervezési kérdései, 1979 -  A gyo
mor- és bélbetegségek gondozása, 1987), Kelemen János (Inter
diszciplináris együttműködés a gasztroenterológiában, 1977 -  
Fekélybetegség, 1982), Vargha Gyula (Emésztőszervi meg
betegedések idős korban, 1978), Csákány György (A gasztroen
terológia szervezési kérdései, 1979 -  Iatrogenia a gasztroen
terológiában. Invazív radiológia, 1980), Török István (Colo- 
rectalis tumorok patológiája, epidemiológiája, korszerű diag
nosztikája és terápiája. Radiológiai vizsgálatok, 1981), Péter 
Mózes (A pancreas betegségei. CT és angiographia, 1981), Irtó 
István (Az icterusok diagnosztikája és differenciáldiagnosz
tikája, 1982).

A M agyar Gasztroenterológiai Társaság Radiológiai 
Szekciójának a megalakulása
Mi tette aktuálissá és halaszthatatlanná a szekció meg
alakítását? A Magyar Gasztroenterológiai Társaság akko
ri gyakorlata szerint, az elnökség az egyes szekciók elnö
keivel kiegészülve döntött a társasággal kapcsolatos, fő
leg tudom ányos vonatkozású problém ákról. Radiológiai 
szekció nem  lévén, a radiológusokat ezeken a megbeszé
léseken érdemben senki sem képviselte. így a radiológiai 
vonatkozású tudományos m unkákat (előadások, poszte
rek stb.) az arra nem okvetlenül hivatottak b írálták el és 
döntöttek  azok további sorsáról. Ennek tarthatatlansá
gára híva fel a figyelmet, Balogh István, a radiológiai 
szekció megalakítását javasolta. A javaslat egyhangú 
elfogadása u tán , 1983. jún ius 25-én megalakult az új szek
ció, am elynek az első elnöke Balogh István (Budapest), 
fő titkára  Figus I. Albert (Jászberény) és a titkára  Patkó 
András (Budapest) lett.

A radiológiai szekció célkitűzései között szerepelt: a 
radiológusok érdekképviselete, a tudom ányos m unkák, 
előadások, poszterek szakmai elbírálása, tanácsadó jel
lege a vezetőség felé, és annak rögzítése, hogy m unkáját 
m ás szekciókkal közösen kívánja szervezni. Önálló tu 
dom ányos rendezvények szervezésétől eltekint, hiszen 
a rra  a Magyar Radiológusok Társasága hivatott. A ra
diológiai szekció egész tevékenysége az interdiszcipliná
ris együttműködés szellemét igyekezett megvalósítani, 
tudom ányos összejövetelei is ennek megfelelően szerve
ződtek.

A Magyar Gasztroenterológus Társaság Radiológiai 
Szekciójának hangsúlyozottan jó volt a kapcsolata a Ma-
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gyár Radiológusok Társaságával. Ezt igazolták a közös 
rendezvények osztatlan sikerei is. A szekció első elnöke 
1972-től 1976-ig a Magyar G asztroenterológiai Társaság 
titkáraként is dolgozott, és k ita r tó a n  fáradozott a m o
dern  endoszkópia és a korrekt röntgenvizsgálat racioná
lis kom binálásának elfogadtatása érdekében és az ilyen 
irányú konszenzus kialakításáért.

A Radiológiai Szekció m egalakulását követően, ra 
diológusaink lendületesen és kellő szakértelemmel kép
viselték a „képalkotó d iagnosztikát” a gasztroenterológia 
legmagasabb szintű tudományos vitafórum ain.

E prominens radiológusok neve érdemes a megemlítésre. 
Horváth László (Képalkotó eljárások szerepe a gasztroentero- 
lógiában, 1984 -  Sürgősségi ellátás a gasztroenterológiában, 
1987), Bartha László (Képalkotó eljárások szerepe a gasztroen
terológiában, 1984), Varga Gyula (Képalkotó eljárások szerepe 
a gasztroenterológiában, 1984), Thán Zoltán (Racionális diag
nosztika és terápia a gasztroenterológiai betegellátás szintjein, 
1986), Bozzalyi Ildikó (Colitis ulcerosa és a Crohn-betegség ra
diológiai diagnosztikája, 1986), Makó Ernő' (Sürgősségi ellátás 
a gasztroenterológiában, 1987 -  Az UH és CT vizsgálat jelentő
sége a pancreas megbetegedéseinek a kimutatásában, 1993), 
Vadon Gábor (Sürgősségi ellátás a gasztroenterológiában, 1987 
-  Az intervenciós radiológia szerepe a gócos májlaesiók el
látásában. Angiographia, 1989 -  A modern képalkotó eljárások 
szerepe, jelentősége és feladatai colorectalis carcinomák műtéti 
lehetőségének tervezésében, 1991 -  Szervkeringés a gasztroen
terológiai betegségekben, 1995), Szlávy László (Gócos máj
betegségek. Komputertomográfia és NMR vizsgálatok, 1989), 
Répa Imre (Gócos májbetegségek. Az angiográfiás intervenció 
lehetőségei, 1989), Bohák Ágnes (Barrett-nyelőcső és fekély, 
1993), Gödény Mária (A CT és MR vizsgálat szerepe a gastroin
testinalis traktus praemalignus folyamatai és a korai carcino
mák kimutatásában, 1994), Jakab Zsuzsa (Az endosonographia 
szerepe a gastrointestinalis rendszer praemalignus elváltozá
sainak kimutatásában, 1994), Harkányi Zoltán (A korai gastro
intestinalis daganatok ultrahangvizsgálata, 1994).

Az évi nagygyűlések fényében sem elhanyagolható, 
hogy a Radiológiai Szekció 1983-tól 1992-ig, az új veze
tőség megválasztásáig, számos tudom ányos rendezvény 
sikeres szervezésében m űködött aktívan közre. Jelentő
sebbek a következők:

1984. március 23. Szekszárd. A Magyar Gasztroenterológiai 
Társaság Endoszkópos, Radiológiai és Ultrahang Szekciója, a 
Pécsi Akadémiai Bizottság és a Tolna megyei Kórház II. Bel
gyógyászati Osztálya: „A pancreas-vezeték radiomorphologiá- 
ja”. Kerekasztal-konferencia. Elnök: Wittman István, Moderá
tor: Simon László, Résztvevők: Balogh István, Dómján Lajos, 
Döbrönte Zoltán, Farkas Iván, Flautner Lajos, Juhász László, 
Mádi-Szabó LászlóyPap Ákos, Papp János, Péter Mózes, Szebeni 
Ágnes és Tarnóczky János és Tulassy Zsolt.

1985. december 14. Budapest, Semmelweis OTE Elméleti 
Tömb. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Sebészeti, 
Radiológiai és Endoszkópos Szekciója. Kerekasztal-konferen
cia: „A vagotomiák sebészeti, radiológiai és endoszkópos vo
natkozásai”. Moderátor: Ihász Mihály. Résztvevők: Balogh 
István, Baltás Béla, Bátorfi József, Döbrönte Zoltán, Gáti Tibor, 
Gergely Mihály, Karácsonyi Sándor, Kosa György és Török 
Attila.

1988. január 20. Budapest, SOTE Radiológiai Klinika. A 
Magyar Radiológusok Társasága, a Magyar Gasztro
enterológiai Társaság Radiológiai, Endoszkópos és Sebészeti 
Szekciói. Kerekasztal-konferencia. „A korai gyomorrák és a 
gyomorfekély radiológiai vonatkozásai”. Megnyitó: Horváth 
Ferenc, Moderátor: Balogh István. Résztvevők: Bajtai Attila, 
Besznyák István, Dómján Lajos, Figus I. Albert, Ihász Mihály és 
Simon László.

1989. január 13. Budapest, SOTE Radiológiai Klinika. A 
Magyar Radiológusok Társasága, a Magyar Gasztroentero

lógiai Társaság Radiológiai, Endoszkópos és Sebészeti Szekciói. 
Kerekasztal-konferencia: „A vastagbélrák aktuális problémái a 
cost-benefit tükrében”. Moderátor: Simon László. Résztvevők: 
Balogh István, Baradnay Gyula, Dómján Lajos, Ihász Mihály, 
Nagy Ferenc, Vadon Gábor és Ujszászy László.

1990. január 25. Budapest, Fővárosi János Kórház. A Fővá
rosi János Kórház-Rendelőintézet Tudományos Bizottsága, a 
Magyar Gasztroenterológiai Társaság Radiológiai és Endo
szkópos Szekciói. Kerekasztal-megbeszélés: „Az emésztőtrak
tus leggyakoribb carcinomáinak aktuális problémái az inter
diszciplináris együttműködés tükrében”. Moderátor: Balogh 
István. Résztvevők: Balázs Márta, Demeter Jolán, Faller József, 
Nemesánszky Elemér, Simon László és Török Attila.

Valamennyi rendezvény -  az ország minden részéből 
-  hatalmas, több száz hallgatóságot vonzott. A nagy si
kerű rendezvények közül is, messze kiemelkedett a M a
gyar Radiológusok Társaságával közösen rendezett 
1988-as és 1989-es kerekasztal-konferencia. A választott 
tém ák aktualitása, a kerekasztal-megbeszélések részt
vevőinek a reprezentatív névsora voltak a biztosítékai a 
nagy érdeklődésnek és a szakmai sikernek.

A Radiológiai Szekció tevékenységét a Magyar Gaszt
roenterológiai Társaság vezetősége azzal is elismerte, 
hogy a szekció főtitkárát, Figus I. Albertet, 1991-ben „Pro 
optim o m erito in gastroenterologia” emlékéremmel, 
m ajd a szekció elnökét, Balogh Istvánt, 1992-ben 
„HETÉNYI GÉZA EMLÉKÉREM”-mel tüntette ki, aki az 
emlékelőadását „A felső em észtőtraktus röntgendiag
nosztikájának három  évtizede a m odern  endoszkópok 
tükrében” címmel tartotta meg.

Az 1992-ben aktuálissá vált tisztújítást követően új 
vezetés irányította a szekciót. Az elnök Péter Mózes (Deb
recen), az alelnök Fáy Kálmán (Budapest) és a főtitkár 
Demeter Jolán (Budapest) lett.

Ez a vezetőség nehéz körülm ények között végezte 
m unkáját, amelynek az okai nagyon összetettek. Tekin
tettel az elnök debreceni székhelyére, rendkívüli elfog
laltságára, szerteágazó tevékenységére, a szekció m unká
jának szervezése, az ügyek intézése döntően a fő titkárra 
hárult. A társadalm i élet változásai sajnálatos m ódon 
kedvezőtlenül befolyásolták a szekció munkáját. Ennek 
ellenére még egy sikeres rendezvényre került sor.

1994. március 24. Budapest, Szent János Kórház. A Szent 
János Kórház Tudományos Bizottsága és a Magyar Gasztro
enterológiai Társaság Radiológiai Szekciója: „A májkeringés 
képi diagnosztikája”. Kerekasztal-megbeszélés. Moderátor: 
Péter Mózes. Résztvevők: Benkő Klára, Demeter Jolán, Har
kányi Zoltán, Jakab Ferenc, Solymosi Diana és Tóth Judit.

Figyelembe véve, hogy a M agyar Radiológusok Társa- 
ságának nincs gasztroenterológiai szekciója, így a M a
gyar Gasztroenterológiai Társaság Radiológiai Szekciója 
hiánypótló feladatot is betöltött, és amint azt a közel 
másfél évtized meggyőzően bizonyította, hatékony kép
viselője és szervezője volt a gasztroenterológia iránt 
speciálisan érdeklődő radiológusoknak.

Az újabb, m odern képalkotó diagnosztikai m ód
szerek (UH, CT, MR, PÉT, izotóp stb.) rohamos fejlődése 
és bevonulása a m indennapi diagnosztikus m unkába, 
kényszerítőén vetette fel egy új, minőségileg más szekció 
létrehozásának szükségességét.

Ez magyarázza, hogy 13 éves sikerekben gazdag m ű 
ködést követően, Balogh István 1996. szeptember 25-én -  
írásban javasolta a Radiológiai Szekció megszüntetését
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és azzal egy időben a Képalkotó Szekció megalakítását. 
Az 1997-es Magyar Gasztroenterológiai Társaság nagy
gyűlésének a program jában, ennek megfelelően, m ár a 
Képalkotó Szekció szerepel. De az m ár egy másik tö rté 
net!

IRODALOM: 1. Balogh, I., Demeter, ]., Fáy, K.: History of 
Radiological Section of the Hungarian Society of Gastro
enterology. Magy. Radiol. Suppl., 1996, 1, 59. -  2. Balogh L:

Megemlékezés Wilhelm Conrad Röntgenről, felfedezésének 
100., születése 150. évfordulóján. Orv. Hetil., 1995, 136, 
2180-2183. -  3. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság 
története 1957-1992. Szerk.: Szalay R, Varró V., Fehér J. A tár
saság kiadványa a 35. Nagygyűlés alkalmából. Budapest, 
1993.

Balogh István dr.
Demeter Jolán dr.

Fáy Kálmán dr.

Fizessen elő kedvezménnyel az Orvosi Hetilapra!

1. Ha Ön 1998. január 1.-december 31. közötti időszakra (egész évre) fizeti elő az Orvosi Hetilapot, 
25% árengedm ényben részesül.

2. Ha Ön 1998. janu á r 1.-június 30. közötti időszakra (fél évre) fizeti elő az Orvosi Hetilapot, 15% árenged
ményben részesül.

3. Ha Ön vállalja, hogy az 1998-as éves előfizetési díjat 1997. október 31-ig kifizeti, az 1997. november és decem ber 
hónapban megjelenő lapszámokat a kiadó ajándékként küldi meg Önnek.

Egyes szám ára: 220,- Ft
Előfizetési díj egy évre (25% kedvezménnyel): 8580,- Ft (megtakarítás 2860,- Ft).
Előfizetési díj fél évre (15% kedvezménnyel): 4860,- Ft (megtakarítás 860,- Ft).
Előfizetési díj negyedévre (nincs kedvezmény): 2850,- Ft.

Figyelem!
Csak abban az esetben élhet a kedvezményes előfizetési lehetőséggel, ha a lapot 1997. decem ber 31-ig megrendeli 
és az előfizetési díjat 1998. január 15-ig kiegyenlíti.
Diákok és nyugdíjasok az Orvosi Hetilapot 4290,- Ft éves, illetve 2430,- Ft féléves tarifával fizethetik elő, ha 
megrendelésüket 1997. december 31-ig eljuttatják a kiadóhoz és az előfizetési díjat 1998. január 15-ig kiegyenlítik. 
Az 1997. október 31-ig kiadónk számláján megjelenő előfizetési díjakból 5 szerencsés nyertes a teljes előfizetési 
díját visszanyerheti. További 10 előfizető 2000,- Ft-os, 10 pedig 1000,- Ft-os Springer vásárlási utalványt nyerhet. 
Sorsolás közjegyző előtt 1997. novem ber 25-én.
Az Orvosi Hetilap előfizetői -  a kiadónál történő vásárlás esetén -  20% kedvezménnyel vásárolhatják meg a 
Springer Hungarica Kiadó valamennyi könyvét!

Springer Hungarica Kiadó 
1327 Budapest, Pf. 94.
Fax: 390-9075 ( g §  Springer

«5? Hungarica Kiadó Kft.

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem az Orvosi Hetilapot
• az 1998-as egész évre, és vállalom, hogy az előfizetési díjat legkésőbb 1998. január 15-ig kiegyenlítem, így 25% kedvez

ményben részesülök, fizetési kötelezettségem 8580,- Ft.
• 1998 első fél évére, és vállalom, hogy az előfizetési díjat legkésőbb 1998. január 15-ig kiegyenlítem, így 15% kedvezményben 

részesülök, fizetési kötelezettségem 4862,- Ft.
• 1998 első negyedévére, és tudomásul veszem, hogy kedvezményre nem tarthatok igényt, fizetési kötelezettségem 2860,- Ft.
• 1998 egész évre, és vállalom, hogy az előfizetési díjat legkésőbb 1997. október 31-ig kiegyenlítem, ezért a kiadótól ingyen 

megkapom az 1997. november és december hónapban megjelenő lapszámokat és részt veszek a nyereménysorsoláson.
(Kérjük a megfelelő választ bejelölni.)

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

Szállítási cím: ....................................................................................................................................................................................

A számla címzettje: ...........................................................................................................................................................................

aláírás
(Nyugdíjasok és diákok a kellő igazolások bemutatása mellett a fenti árakból 50% kedvezményt kapnak a kiadónál történő 
megrendelés esetén!)

2545



T  TT 7 1 7  ¥ 7  Ultrahangvezéreit 
U  V  Л / J V  VESE-EPEKŐZÚZÁS

VESEKŐ 4 % EPEKŐ
LITHOTERÁPIÁS (ESWL) kezelés

„MI MEGYÜNK A BETEGHEZ”
A MOBIL DORNIER COMPACT LITHOTERÁPIÁS RENDSZERE MÁR MŰKÖDIK

AZ ALÁBBI KÓRHÁZAKBAN:

1. BUDAPEST: Újpesti Városi Kórház Telefon: 06 (1) 169-0666
2. KECSKEMÉT: Hollós József Megyei Kórház Telefon: 06 (76) 481-781
3. SZEGED: SZOTE Urológiai Sebészeti Tanszék Telefon: 06 (62) 490-590
4. KAPOSVÁR: Kaposi Mór M egyei Kórház Telefon: 06 (82)411-511
5. DEBRECEN: DOTE Urológiai Klinika Telefon: 06 (52)411-600
6. DEBRECEN: Kenézy Gyula Megyei Kórház Telefon: 06 (52)413-555
7. OROSHÁZA: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza Telefon: 06 (68)311-166
8. GYULA: Pándy Kálmán Megyei Kórház Telefon: 06 (66) 361-833
9. SZOMBATHELY: Vas Megyei Markusovszky Kórház Telefon: 06 (94)311-542

10. GYŐR: Petz Aladár Megyei Kórház Telefon: 06 (96) 418-244
11. VESZPRÉM: Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Telefon: 06 (88)420-211
12. BAJA: Baja Városi Kórház Telefon: 06 (79) 422-233
13. EGER: Markhot Ferenc Megyei Kórház Telefon: 06 (36)411-422
14. SZOLNOK: Szolnoki MÁV Kórház Telefon: 06 (56) 426-633
15. PÉCS: POTE Urológiai Klinika Telefon: 06 (72)311-522
16. DOMBÓVÁR: Dombóvár Városi Kórház Telefon: 06 (74) 465-844
17. SOPRON: Sopron M. J. V. Erzsébet Kórháza Telefon: 06 (99)312-120
18. NAGYKANIZSA: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Telefon: 06 (93)311-500
19. SALGÓTARJÁN: Madzsar József Megyei Kórház Telefon: 06 (32) 310-222
20. SZENTES: Csongrád Megyei Önkorm. Területi Kórháza Telefon: 06 (63) 313-244
21. ZALAEGERSZEG: Zala Megyei Kórház Telefon: 06 (92)311-410
22. SZÉKESFEHÉRVÁR: Fejér Megyei Szent György Kórház Telefon: 06 (22) 349-100
23. SZEKSZÁRD: Tolna Megyei Kórház Telefon: 06 (74)412-211
24. BUDAPEST: SOTE Urológiai Klinika Telefon: 06(1)210-0796

Az EPEHÓLYAG-EPEÚT köves megbetegedéseinek ESWL kezelése:
Budapesten az Erzsébet (Korányi Sándor és Frigyes) Kórház Sebészeti Osztályán történik.

Tel.: 321-5215, 322-3457. Fax: 322-9460.
A köves megbetegedések Lithoterápiás gyógyítását az OEP finanszírozza.

A berendezés várható beosztásáról információ:

UVEK Kft.
1015 Budapest, Hunfalvy u. 8. Telefon/fax: 201-3783



FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

BELGYÓGYÁSZAT

A nosocom ialis pneum onia terápiá
ja. Lode, H., Schaberg, X, Raffenberg, 
M. (Heckeshorn Tüdőklinika, Zehlen
dorf Kórház, Berlin): Dtsch. med. 
Wschr., 1997,122, 93.

A nosocomialis pneum onia (n. p.) az 
intenzív terápia haladása, a nagy ha
tású antibiotikum ok ellenére veszé
lyes kórkép maradt. Intenzív osztá
lyon kezelt betegek között a letalitása 
40-70%. Kontrollált adatok szerint, 
alapbetegség esetén a pneum onia 
33-50% járulékos halálozást okoz, 
amely 70%-ot is elér, ha a kórokozó 
Ps. aerugionosa vagy Acinetobacter 
species. A prognózist rontó rizikófak
torok: 60 év feletti életkor, bacteri- 
aemia, bilateralis infiltratum, bizonyos 
kórokozók (S. aureus, Ps. aeruginosa, 
Candida és Aspergillus speciesek), in- 
adekvát antibiotikus kezelés, poly- 
microbialis eredet, respiratiós insuffi
cientia, lélegeztetést megelőzően vagy 
aktuálisan, felvételt követő 5 nap után 
manifesztálódó n. p., veseelégtelen
ség, súlyos, praeterm inalis alapbeteg
ség (pl. tum or). Egyszerű és m inden 
esetben helyesnek bizonyuló terápiás 
ajánlás a n. p. kezelésére nincs, amely
nek alapját a diagnosztikai prob
lémák, ill. a komplex aetiologia képe
zik. A kezelés megkezdése előtt ki kell 
zárni a differenciáldiagnosztikában 
gyakran szóba jövő kórképeket: ate- 
lectasia, szívelégtelenség, embolia pul
monalis, tüdőcontusio traum ás ese
tekben, ARDS. N. p. esetén em ellett fi
gyelembe kell venni az alapbetegség 
adekvát kezelését, a throm bosispro- 
phylaxis szükségességét és a szóba jö
vő intenzív terápiás beavatkozásokat. 
Az alábbi ajánlások az Am erikai Tü
dőgyógyász Társaság javaslatán ala
pulnak, amely a kórkép súlyosságát, a 
rizikófaktorokat, a kórkép kezdetét 
(korai/késői) figyelembe véve, a java
solt terápiát illetően 3 csoportot alakít 
ki. I. Enyhe és középsúlyos n. p., rizi
kófaktor nincs, a kórokozók azonosak 
a területen akvirált pneum oniában 
szokványosakkal (H. influenzae, S. 
pneumoniae, S. aureus). A  felvételt kö
vető 5 napon belül fellépő súlyos n. p. 
esetén (respiratiós insufficientia, 
gyors radiológiai progresszió, prim e

ren multilobaris infiltratio, hemodi- 
nam ikai hatásokkal járó  septicus kép, 
véralvadási zavar, akut veseelégtelen
ség, amelyek miatt intenzív terápia 
szükséges) az előbbi csírok mellett az 
enterobacteriaceae genus képviselőit 
is számításba kell venni (Klebsiella, 
Proteus, E. coli, enterobacter specie
sek). A választandó antibiotikum ok: 
2. vagy 3. gen. cephalosporinok, ß-lac- 
tam/ß-lactamase gátló, penicillin al
lergia esetén fluorochinolon vagy 
clindamycin + aztreonam . A II. cso
portba a specifikus rizikófaktorokkal 
társult enyhe és középsúlyos n. p. 
kerül, amely a következő csírokkal áll 
korrelációban: aspiratióra hajlamo
sító kórképekben (alkoholizmus, nye
lőcsőbetegség, központi idegrendsze
ri károsodás) aerob-anaerob vegyes 
flórával számolhatunk. A választandó 
antibiotikum  lehet ß-lactam /ß-lacta- 
mase inhibitor, vagy az I. csoport va
lamelyik bázisantibiotikum a clinda- 
mycinnel kombinálva. Koponya és 
agytraum a, diabetes, veseelégtelen
ség, előzetes antibiotikus kezelés, va
lam int influenza, továbbá iv. drog
használat gyakran Staphylococcusok- 
kal társul, ilyenkor a bázisantibioti
kum hoz glykopeptid csatlakoztatha
tó. Nagydózisú steroid kezelés Legio
nella infekcióval kapcsolódhat, a ke
zelést makroliddel ± rifampicinnel 
kell kiegészíteni. Tartós intenzív osz
tályos tartózkodás, súlyos alapbeteg
ség, steroid és antibiotikus kezelés 
esetén gyakori a Ps. aeruginosa és ez 
esetben a választandó kezelés meg
egyezik a III. csoportban javasolttal. A 
III. csoportba a multiplex rizikófaktor 
talaján (különösen haematológiai, 
im m unkárosodott betegek) korán 
manifesztálódó súlyos n. p., illetve 
hosszantartó kórházi tartózkodás 
vagy intezív terápiás kezelés után je
lentkező esetek tartoznak, amelyek
ben rezisztens Gram-negatív kóroko
zókkal (Ps. aeruginosa, enterobacter 
és Acinetobacter speciesek, és/vagy 
Stenotrophomonas maltophilia), to
vábbá methicillin rezisztens S. aureus 
előfordulásával is szám olni kell. A 
választandó antibiotikum ok: amino- 
glykosid vagy ciprofloxacin + egy az 
alábbiak közül: Pseudomonas ellen 
hatékony penicillin, ß-lactam /ß-lacta- 
mase inhibitor, ceftazidim, cefepim,

cefpirom,imipenem, m eropenem , 
emellett + glykopeptid.

A kezdeti empirikus teráp iá t a 
m ikrobiológiai és rezisztencia vizs
gálat eredményéhez kell illeszteni, 
m ert a célzott antibiotikus kezelés a 
túlélést 70-80%-kal növeli. Az antibi
otikum  megválasztásánál az antim ik- 
robialis spektrum  mellett a pharm a- 
kokinetikus és pharm akodynam iás 
profilt, a lehetséges m ellékhatásokat 
és rezisztencia kialakulását, valam int 
a költségeket is figyelembe kell venni. 
Fontos az intézet, az intenzív részleg 
rezisztencia helyzete. Az aminogly- 
cosidok diffúziója mérsékelt a tüdő
szövetbe, ezért önm agukban nem  cél
szerű alkalmazni. Az aminoglycosi- 
dok és a fluorochinolok baktericid  
hatása koncentráció függő, m agasabb 
vérszintnél gyorsabban következik 
be. Megnyúlt postantibiotikus effek
tusuk miatt napi egy vagy kétszeri adás 
is hatékony. Ezzel szemben a ß-lactam 
antibiotikum ok és a glycopeptidek 
baktericid hatása időfüggő, postan ti
biotikus effektusuk nincs. Enyhe és 
középsúlyos, valamint a k o rán  m ani
fesztálódó súlyos pneum oniában a 
m onoterápiában alkalm azott 2. és 3. 
gén. cephalosporinok, m onobacta- 
mok, carbapenem , ß-lactam ase inhi
bitorral kom binált szélesspektrum ú 
penicillinek, ciprofloxacin hatékony
sága 88% volt, ami összehasonlítható 
a kom binált antibiotikus kezelés 76%- 
os eredményességével. Random izált, 
kettősvak vizsgálatban 405 betegben, 
akik 78%-a súlyos nosocomialis pneu
m oniában szenvedett, im ipenem  és 
ciprofloxacin m onoterápiát hasonlí
tották össze, az effektus m indkettőnél 
kb. 70% volt, am ennyiben Ps. aerugi
nosa nem  volt a kórokozók között. 
Egyik sem volt sikeres a Ps. aerugi
nosa eradicatioban, am elynek oka a 
kezelés során kialakult rezisztencia 
volt. Súlyos n. р.-ban tehát a kezdeti 
kom binációban célszerű Ps. aerugi
nosa ellen hatásos szert választani. 
Amennyiben a tenyésztés érzékeny 
enterococcust m utat ki, azonnal át 
lehet váltani m onoterápiára. A szok
ványosán alkalmazott am inoglycosid 
+ antipseudom onas ß-lactam  mellett, 
lehetséges két ß-lactam kom binálása 
is. Utóbbi kombináció azonban rend
szerint nem  eredményez szinergista 
hatást, em ellett indukálja a ß-lacta
mase term elést. A letalitás 200 Ps. 
aeruginosa bacteriaem iával já ró  n. p.- 
ban ß-lactam  + am inoglycosid keze-
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lésnél 35%, míg m onoterápiánál 88% 
volt. Az antibiotikus kezelés hosszát 
prospektiv m ódon nem vizsgálták, 
így a döntés mindig individuális. 
Methicillin érzékeny S. aureus, H. in
fluenzae  esetén 7-10 nap elegendő 
lehet, a kezdeti iv. bevitelt szekven
ciális orális terápia követheti. Ps. 
Aeruginosa, Acinetobacter infekció
ban a sikertelenségek, recidiva m ia tt 
2-3 hetes kezelés szükséges, k ü lö n ö 
sen m ultilobaris kiterjedés, a lu ltáp 
láltság, súlyos alapbetegség, nekro- 
tizáló vagy abscedáló folyamat esetén. 
Az antibiotikus kezelés kudarca ese
tén a fenti nem  infekciós kórképekre, 
valamint egyidejű nem pulm onális 
gyulladásokra (sinusitis, ka té te r-in 
fekció, pseudom em branosus en te ro 
colitis, húgyúti infekcó) is gondolni 
kell. Mérlegelni kell abscessus, 
empyema kialakulásának lehetőségét. 
A perzisztáló láz vagy pulm onális in- 
filtrátum  oka lehet drog, sepsis, tüd ő - 
embolia is.

[Ref: A terápiás közleményt a m eg
előző számban diagnosztikai össze
foglaló vezeti be, amely részletezi a d i
agnosztika buktatóit. Enyhe és kp. sú 
lyos nosocomialis pneumonia kezelése 
alapulhat noninvazív vizsgálatokon, 
ezzel szemben vitálisán fenyegetett 
betegekben bronchoscopes eljárással 
nyert minta (BAL, védett citológiai 
kefe) quantitativ feldolgozását ja v a 
solja. Schaberg, T, Lode, H.: D iagnos
tik der nosokomialen Pneumonia. 
Dtsch. med. Wschr., 1997,122,61-64 .]

Bíró László dr.

Veseérintettség progresszív sclero- 
derm ában. Blumenstein, M. [Belgyó
gyászati osztály (Nephrologia) S tifts
klinik Augustinum  München, N ém et
ország]: Sorodoc, J. és Weiss, M. 
(Ludwig Maximilien Egyetem M ü n 
chen, Pathologiai Intézet, N ém eto r
szág): Deutsche Med. W ochenschrift. 
1997,122, 200.

A progresszív systémás sclerosis 
(PSS) generalizált kötőszöveti be teg 
ség, általánosságban a kötőszövet 
nem  szabályozott, rendszerint irre- 
versibilis proliferatiója jellemzi, s tád i
um tól függően gyulladás és fibrosis 
jelei találhatók, egészen az érin te tt 
szövetstruktúrák teljes hegesedésé- 
vel. Fő manifesztációként a b ő r scle- 
rosisa jelentkezik, de érintettek lehe t

nek az inak, ízületek és a parenchy- 
más szervek is. Németországban há
rom kórlefolyástípusba történő  be
osztás terjed t el: I. csak az akralis 
részek terü letén  alakul ki sclerosis, II. 
az akronok m ellett az arcra és a vég
tagokra tö rtén ő  terjedés jelentkezik. 
III. a betegség generalizált formája, 
mely esetben a bőr diffúz érintettsége 
mellett nagy gyakorisággal a belső 
szervek, különösképpen a tüdő, a gast
rointestinalis traktus és a vese érin
tettsége jellem ző. Egyöntetű az a fel- 
tételezés, hogy  a vese érintettségével 
járó PSS-aban szenvedő betegek a be
tegség lefolyása, illetve túlélés tekin
tetében sokkal rosszabb prognózissal 
rendelkeznek. A veseműködés zava
rainak a PSS egy specifikus szerv- 
manifesztációjaként való megjelenése 
már régóta ismeretes. A legújabb iro
dalom alapján  a megbetegedettek 
10-40%-ában jelennek meg a vese
szövődményre utaló jelek (biopsia). 
Boncolási anyagok ellenben az bi
zonyítják, hogy a vesét érintő beteg
ségspecifikus elváltozások az elhunyt 
betegek 80% -ánál kim utathatók.

Klinikailag a PSS-ban fellépő vese
érintettségnek két lefolyási form áját 
különböztetjük meg. A krónikus fo r
ma, mely lassan progrediálva évek 
alatt, kb. a m egbetegedettek 50%-ánál 
a vesefunkciók közepes fokú beszű
küléséhez vezet, gyakran nem  kerül 
felismerésre. A vesekomplikáció indi
kátorai itt a proteinuria, artériás hy
pertonia, továbbá a glom erularis filt- 
rációs rá ta  csökkenése. A proteinuria 
mértéke ebben az esetben általában 
nem kifejezett (kisebb, m int 1 g/24 h), 
nephroticus lefolyású form ák csak 
nagyon ritk án  figyelhetők meg. Eny
he form ában fellépő artériás hyperto
nia és a kreatininclearence kisfokú 
beszűkülése kb. a betegek 25%-ában 
kim utatható. Gyorsan kifejlődő vese
elégtelenség, egészen a dialysist szük
ségessé tévő állapotig ritkábban ész
lelhető. Ezt az irodalmi adatok 5% és 
15% között adják meg. Diffúz b ő r
érintettségben szenvedő betegeknél a 
kockázata jelentősen nagyobb. Ezt a 
progressziven zajló form át, melyet 
gyakran akut renalis krízisként is em 
lítenek, rendszerin t nehezen beál
lítható hyperton ia  kíséri. A klinikai 
kép megegyezik a malignus artériás 
hypertonia képével. A betegeknél fej
fájás, látászavarok, cerebralis görcs
rohamok jelentkeznek. Ehhez társul
va gyakran észlelhetők bal kam ra

elégtelenség jelei és retinopathia. Te
rápiás beavatkozás nélkül néhány nap 
alatt oliguria lép fel, melyet a szé- 
rum kreatinin-koncentráció gyors 
emelkedése követ. Ennek a form ának 
az esetében is nagyon ritkán figyel
hető meg nephroticus mértékű pro
teinuria. A vizeletben microhaemat- 
uria és granulált cylinderek észlel
hetők. Mint a veseérintettséggel járó 
PSS klinikai variánsa észlelhető a 
throm bocytopeniával járó micro- 
angiopathiás haem olyticus anaemia. 
Közös vonások állnak fenn a haem o
lyticus urémiás syndromával, melyet 
úgy tekintenek, m in t a malignus arté 
riás hypertonia esetében fennálló ar- 
teriolás nephrosclerosis egy fajtáját.

Az abnorm ális értónusnak valószí
nűleg döntő szerepe van, ez felismer
hető a Ryanaud-fenoménnak sclero- 
derm a-betegek körében való gyakori 
előfordulásából. Igazolható volt, hogy 
hideginger hatására az ujjartériákban 
fellépő vasospasm us mellett, a vesék 
és a coronáriák, továbbá a tüdő csök
kent perfusiója is kiváltódik. Az ezzel 
összefüggésben kim utatott emelke
dett renin és angiotensin II koncent
rációt, m int a fokozott arteriolás értó 
nus okát említik. Azt kell feltételez
nünk, hogy az akut renalis krízis in
trarenalis vasospasm us következmé
nye. A folyamatos kortikális ischae
mia renin és az angiotensin II te r
melését indukálja és a prim er kiváltó 
oknak további fokozódásához vezet, 
ez az önm agát fenntartó m echaniz
mus a szerv kezdetben funkcionális, 
majd később irreversibilis morpholó- 
giai károsodását eredményezi. Min
den 3. típusú megbetegedés megje
lenése esetén a belső szervek érin
tettségének jeleit kell keresni. Negatív 
eredmények esetében is -  ez főként a 
betegség korai stádium ára érvényes -  
a megfelelő vizsgálatok rendszeres is
métlésére van szükség. A veseérin
tettség bizonyításához célszerű a szo
kásos retenciós értékek meghatározá
sa mellett a p roteinuria keresése. A 24 
órás gyűjtött vizeletből történő fehér
je-m eghatározásra mindig törekedni 
kell. A m icroalbum inuria m eghatáro
zása a nephropathia érzékeny jelzőjé
nek bizonyult.

A legjobban az artériás hypertonia 
fellépésére kell figyelemmel lenni. 
Beszűkült kreatininclearence-szel 
és/vagy proteinuriával együttesen, 
m int negatív prognózisfaktor értéke
lendő. Gyorsult vörösvértestsüllye-
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des, anaemia vgy polyclonalis gam 
m opathia a nem specifikus diagnózis
param éterek közé tartoznak. Im m un- 
serologiai faktorok a betegség klasszi- 
fikációjában, főleg az úgynevezett át
fedő form ák elkülönítése során, nyúj
tanak segítséget.

A renin angiotensin kaszkád phar- 
makológiai befolyásolásának lehetősé
ge a systémás sclerosis vesekompliká
cióinak kezelésében mérföldkőként 
szerepel.Több tanulmányban és esetis
mertetésben találhatók tapasztalatok 
az angiotensin convertase enzimgátlók 
korai alkalmazásának prognózisjavító 
hatásáról. Pathophisiologiailag a pozi
tív pharmakológiai effektus az angio
tensin II produkció gátlásaként értel
mezhető. Ezzel a csökkent perfusió ta
laján fennálló circulus vitiosusnak 
hatékony megszakítása valósul meg. A 
sclerodermában és bizonyítottan vese
érintettségben szenvedők közül azok
nak az egy éves túlélése, akiket ACE- 
gátlóval kezeltek 76% volt, szemben az 
azok esetében tapasztalt 18%-kal, akik 
ezen terápiában nem részesültek. Fo
lyamatos terápia a betegek 50%-a ese
tében megakadályozza a veseelégtelen
ség dialysist szükségessé tevő mértékig 
történő progresszióját. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a veseprotekció 
szempontjából a minél korábbi terá
piakezdetnek nagy jelentősége van. 
Hypertonia fennállása esetén az ACE- 
gátlók alkalmazásával kapcsolatban 
nem  áll fenn kétség. Ajánlatos azonban 
ezt a terápiát már microalbuminuria, 
illetve egészen enyhe proteinuria ese
tében elkezdeni. Amennyiben a hyper
tonia beállítása szükségessé teszi, eh
hez más antihypertensivumok is kom
binálhatok. Diuretikumok adásával ez 
esetben óvatosság ajánlatos, mivel 
reninsecretiót stimuláló hatásuk van, 
emellett a jelentős volumendepletió 
további vesefunkcióromlás veszélyét 
hordozza magában.

Vaslaki Lajos dr.

Szent Antal tüze: ergotamin okozta 
érspazmusok, mint akut ischaemiás 
szindrómák okozói. Rosenkranz, S., 
Deutsch, H. J. és Erdm ann, E. (KLinik 
III für innere Med., der Universität zu 
Köln, Németország): Dtsch. med. 
Wschr., 1997,122,450.

Az ergotam int m ár Kr. előtt a 6. szá
zadban ism erték és akkor is endémiás 
érelzáródásokat váltott ki. A közép

korban az ergotismus-epidemiák száz
ezrek életét követelték és olyan 
gabonatermékek fogyasztásával te r
jedtek el, melyek claviceps pu rpu - 
reaval -  ergotam in alkaloidát term elő 
gomba -  szennyeződtek. A lakosság 
körében Szent Antal tüze néven vált 
ismertté és bizony sokszor a végtagok 
gangraenájához, központi idegrend
szeri zavarokhoz, végül halálhoz ve
zetett. Az egyiptomi pátriárkának, 
Szent. Antalnak az ereklyetartója a 
franciaországi La Motteban és a Szent 
Antal rend által alapított ispotályok a 
11. században az áldozatok zarándok- 
helyeivé váltak, ahonnan csodálatos 
gyógyulásokról számoltak be. M indez 
azonban ergotam in alkalodiák csök
kent fogyasztására volt visszavezet
hető.

A klinikai orvostudom ányban az 
anyarozs készítményeket vasocon- 
striktor sajátságaik miatt különböző 
betegségekben, ezen felül a szülészet
ben, orthostatikus zavarokban alkal
mazzák és heparinnal együtt th rom - 
boprofilaxisban is. A készítmények 
egy sor különböző súlyos vasospasti- 
cus szövődményt válthatnak ki a leg
különbözőbb szervekben. A szövőd
mények leggyakrabban a m igrén ke
zelésében fordulnak elő, m égpedig 
olyképpen, hogy az adag fokozatos 
emelésével toxikus mennyiség kerül a 
szervezetbe. Az irodalomban az alsó 
és felső végtagok, valamint a vese
artériák spasm usáról olvashatunk, de 
előfordul az a. carotis interna, az ao r
taív spasmusa is, továbbá a m esente- 
riális artériák ischaemiája, gangre- 
aena, nekrózis, sőt szívinfarktus. Kú
pokban adva perianalis fekélyeket 
válthat ki. Emiatt az adagolásra vonat
kozó utasításokat célszerű szigorúan 
betartani és a ném et migrén és fej
fájás társaság irányvonalai szerin t a 
maximális egyszeri adag sohase h a 
ladhatja meg a 4 mg-ot és heti 6 m g-ot 
sem tanácsos túllépni.

A patomechanizmus ma sem  is
m ert teljesen; a vasoconstriktor hatás 
részben direkt úton érvényesül az ar
tériák falának simaizom sejtjein ke
resztül, m ásrészt az a-adrenerg  re
ceptorok útján, emellett főleg chr. for
m ában a throm bocyta-növekedési- 
faktor (PDGF) endothelsejtkárosító 
hatását is felvetik; fokozza az érszű
kület és a sejtproliferáció stim ulálása 
révén, valamint az artériák sim aizom  
sejtjeinek proliferációja útján athero- 
sclerotikus plakkok keletkezéséhez

vezet az érintett érszakasz lúm enének 
a szűkületével együtt. Hyperkoagu- 
láns állapotban mindez intravasalis 
throm busok kialakulására hajlam o
sít, továbbá coronariaspasm usokra és 
throm bosisra következményes szív- 
infarktussal. A klinikai tünetek  alap
ján akut gangraenás és k rón ikus kon- 
vulzív form a különböztethető meg. 
Előbbi típusos tünete a claudicatio in
term ittens, ill. angina pectoris v. ab
dominalis. Ilyképpen az ergotismus 
organikus ischaemiákat utánozhat 
számos szervben és téves terápiához 
vezethet. Coffein v. nikotin  az egro- 
tamin készítmények vasoconstriktív 
effektusát fokozza. Emellett leírtak  in
terakciót ß-receptorblokkolokkal, 
M ethsergid-del és m akrolid antibioti
kumokkal, többek közt Erythrom y- 
cinnel és Clarithromycinnel.

A diagnosztikában lényeges a pon
tos gyógyszeres anamnesis és a klini
kai vizsgálatokon kívül Doppler-vizs
gálat, digitalis subtractios angio- 
graphia, pektanginás fájdalm akban 
pedig coronarographia, am ivel a ste
nosis m értéke, sőt intravasalis throm 
bus is kim utatható.

A kezelés elsősorban az ergotamin 
készítmény további szedésének azon
nali megszakításából áll: em ellett kü
lönböző értágítók, m int NA. nitro- 
prussid, nifedipin, papaverin, v. nitro
glycerin vethetők be. Throm boem bo- 
liás szövődményeket a szokásos m ó
don ajánlatos kezelni, ezen felül meg 
lehet kísérelni a sym pathicus-bloká- 
dot és a sym pathectom iát.

Hatásos kezelés után a prognózis 
attól függ, hogy a beteg képes-e az 
utasítást betartani és m esszem enően 
tartózkodik ergotamin-készítmények- 
től. Egyik alternatív szer az 5-hyd- 
roxytryptam in-1 (HT1) angonista 
hatású Sum atriptan, am i akut mig
rénben éppannyira hatásos és hiány
zik az ergotam in mellékhatása. Emel
lett egy sor egyéb gyógyszer is ren
delkezésre áll (Butorphanol orrcsepp, 
cerebrálisan is hatékony calcium-an- 
tagonisták, serotonin-agonisták/anta- 
gonisták, corticosteroidok, hányás
csillapítók stb.) A roham ok csökken
tésére elsősorban ß-blokkolokat aján
latos adni (Metoprolol, Propranolol).

Napjainkban az ergotism us epide- 
miás fellépése az eredeti Szent. Antal 
tüzének értelmében nem  várható. 
Ezzel szem ben ergotamin okozta va- 
sospasm usok a migrénes fejfájás to
vábbi terjedése miatt egyáltalán nem
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ritkák, pl. a nyugati állam okban akár 
12%-ban is előfordulhatnak. A differ
enciáldiagnosztikában m indenkép
pen szóbajönnek, ha ischaemiás 
tünetek aetiologiáját kell kideríteni. A 
ritka, de súlyos szövődmények m iatt 
tulajdonképpen csak szigorú indiká
ció alapján lehetne a betegnek felírni 
és m indenképpen fel kell világosítani 
a mellékhatásokról.

Bán András dr.

Három kezelési forma elsődleges amy- 
loidosisban: colchicin önmagában, 
melphalan és prednison és melphalan, 
prednison és colchicin együtt. Kyle, R. 
A. és mtsai (Div. of Hematol. ant Int. 
Med., Mayo Clinic, 200 First St. SW, 
Rochester, MN 55905, USA): N. Engl. J. 
Med., 1997,336,1202.

A Mayo-klinika ismert haem atológu- 
sai, Kyle és mtsai azt elemzik jelen 
közleményükben, hogy az elsődleges 
amyloidosis kezelésében újabban be
vezetett colchicinnek előnyösebb ha
tása van-e a betegek túlélésére, m int a 
m ár hagyományosnak tekinthető 
m elphalan-prednison kezelésnek. A 
biopsiával igazolt elsődleges amyloi- 
dosisos betegek átlagos túlélése az ed
digi irodalm i adatok alapján 12-15 
hónap. 220 beteg képezi a jelenlegi 
beteganyagot, ezek 1982-1992 között 
kerültek észlelésre. Legtöbb közülük 
renális érintettségű volt (105 beteg), 
cardialis vonatkozásokat (elégtelen- 
ségi tünetek) zömmel 46 betegen ta 
láltak, 19-nek volt peripheriás neu- 
ropathiája, a többi 50-nek m ájérin
tettsége, makroglossiája, súlyvesztése, 
gasrointestinális tünetei.

A 220 beteg 3 csoportra osztva ka
pott colchicint (0,6 mg naponta két
szer, melphalanból 0,15 mg/kg-ot, 
prednisonból 0,8 mg/kg-ot 6 heten
ként 1-1 hetes periódusban, ez utóbbi 
csoporthoz társítva önálló csoport
ként hasonló fenti adagban colchicint 
is adva). A kezelést m ellékhatások 
vagy toxikus tünetek jelentkezésekor 
hagyták abba, egyébként a melpha- 
lant és prednisont 2 évig is adták.

Az átlagos túlélés a csak colchicin- 
nel kezeltek között 8,5 hónap volt, a 
hagyományos m elphalan-prednison- 
nal kezeiteké 19 hónap s a hozzáadott 
colchicin-es csoportban 17 hónap. 
Azokban a betegekben, akikben 12 
hónapos kezelés során a kiindulási

serum vagy vizelet könnyűláncú mo- 
noclonális p rotein je jelentősen csök
kent, a túlélés az 50 hónapot is elérte, 
ilyen csökkenés nélkül viszont csak 36 
hónap volt. 34 beteg (15%) 5 éven túl 
is élt.

Az észlelési időszakban 41 beteg 
szorult dialysis kezelésre, ezt az alkal
mazott terápia nem  befolyásolta. Be
folyásolta v iszont a túlélést az, hogy 
induláskor a beteg milyen érin tettsé
gű volt: legtöbben a cardialis vonatko- 
zásúak közül haltak  meg. A 3 terápiás 
csoport összehasonlítása alapján a 
szerzők továbbra is a hagyományos 
m elphalan-prednison kezelést tartják  
jelenleg a legmegfelelőbbnek.

Iványi János dr.

CSECSEMŐ
ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

I. Gyermekkorban, súlyos hyperlipid
aemia formájában manifesztálódó 
inzulindependens diabetes mellitus.
Nyam ugunduru, G., Roper, H. (Child
ren’s Hospital, Birmingham, В16 8ER, 
UK): Brit. Med. J„ 1997,314, 62.

A szerzők egy 14 esztendős leány ko r
történetét ism ertetik. A gyerm eket 
háziorvosa egy hete kezelte láz, felső 
légúti hu ru t és fejfájás, majd utóbb 
két napon keresztül váltakozó gyako
risággal jelentkező hányás miatt. A fizi
kális vizsgálat során az egyetlen elté
rés a retina lipaem iája volt. V érm inta- 
vétel történt a vércukor koncentráció, 
a pajzsm irigy működés és a vérzsírok 
m eghatározására. A levett vér rózsa
színű és krém szerű  volt, a biokém iai 
analízis ism ételt centrifugálást köve
tően sem volt lehetséges. A gyerm ek 
fekvőbeteg intézménybe került a hy
perlipidaem ia hátterének tisztázása 
végett.

A következő reggelen a gyerm ek 
állapota rom lott, kínzó hasi fájdalom 
és hyperventilatio jelentkezett. A vér 
cukor koncentráció tesztcsíkkal meg
határozva 28 mmol/1 felettinek bi
zonyult, a vizelet vizsgálata során glü- 
cosuria és ketonuria igazolódott. A 
gyermek kezelésként kolloid oldatot 
kapott 20 m l/testsúly kg/óra és inzu
lint 0,1 egység/testsúly kg/óra ü tem 
ben. Ennek ellenére, állapota tovább 
romlott és súlyos metabolikus acidó- 
zis alakult ki. Az inzulinkezelés üte
mének 0,25 egység/testsúly kg/órára

történő emelése mellett is vércukor 
értékei 10-15 mmol/1 közöttiek vol
tak. T izenöt órával felvételét követően 
gépi lélegeztetést igénylő súlyosságú 
tudatzavar alakult ki.

Ebben a helyzetben tisztázatlan 
volt, hogy  a hyperlipidaemia az el
sődleges kóroki tényező, amely panc- 
reatitist előidézve okozta a diabetest, 
avagy a diabetes mellitus az elsődle
ges betegség, amelynek a szövődmé
nye a hyperlipidaemia. A klinikai 
problém a pedig a hyperlipidaemia ke
zelése volt.

II. Első teendő: a súlyos hyperchy
lomicronaemia csökkentése. Thomp
son, G. R. (Royal Postgraduate Medi
cal School, Hammersmith Hospital, 
London W12 0NN, UK): Brit. Med. J„ 
1997,314, 62.

A kezelés elsődleges célja a hyperchy
lom icronaem ia minél gyorsabb m ér
séklése. Ez a legeredm ényesebben 
plazm acserével érhető el, folyam a
tos á ram lású  sejtszeparátor segít
ségével. A csere 4,5%-os hum án al
b u m inna l szem ben tö rtén jék  és he- 
parinos alvadásgátlás mellett, ugyan
is a h ep a rin  hatására lipoprotein 
lipáz k e rü l a keringésbe, további 
kedvező tényezőként a hyperchylo
m icronaem ia csökkentése szem pont
jából.

A beteg  magas inzulin-igénye és 
ketoacidosisának súlyossága arra 
utal, hogy  a diabetes m ellitus volt az 
alapbetegség, amit a hyperlipid
aemia súlyosbított. Ettől függetlenül 
azonban ki kell zárni azoknak az 
öröklött betegségeknek a lehetősé
gét, am elyek prim er hypertrigly- 
ceridaem iát előidézve okozhattak se
cunder pancreatitist. Elsősorban a 
III-as típ u sú  hyperlipoproteinaem ia 
jön szóba, amelyet egy serdülőkorú 
lányban m indenekelőtt az apolipo- 
protein E gén igen ritka dom ináns 
m utációja vagy a lipoprotein lipáz- 
nak (esetleg kofaktorának, az apo- 
lipoprotein  CII-nek) a deficienciája 
okozhat. Ennek alapján az elvég
zendő diagnosztikus tesztek: lipo
protein electrophoresis, apolipopro- 
tein E fenotipizálás a III-as típus 
vonatkozásában, a plazm ba poszthe- 
parin  aktivitásának m eghatározása, 
valam int az apolipoprotein CII ki
m utatása izoelektrom os fokuszálás
sal az igen alacsony denzitású lipo
protein frakcióban.
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III. A diabeteses ketoacidosis és az 
annak alapjául szolgáló betegség 
megkésett diagnózisa befolyásolja a 
kezelés hatásosságát. Manning, P. J., 
Sutherland, W., Man, J. 1. (Departm ent 
of Medicine, University of Otago 
Medical School, New Zealand): Brit. 
Med. J., 1997,314, 63.

A lipaem ia retinalis alapján való
színűsíthető, hogy a plazma triglice- 
rid  koncentráció 45 mmol/1 feletti 
volt. A súlyos hyperchylomicron
aemia legvalószínűbb oka az inzulin
hiány következtében kialakuló lipo
protein lipáz aktivitás-csökkenés. Az 
irodalom ban leírtak olyan gyermek
kori esetet, ahol a diabeteses ketoaci- 
dosist lipaemia retinalis kísérte, ami 
m egszűnt a szénhidrát anyagcsere za
varának rendezését követően.

Ami a teendőket illeti, legfontosabb 
feladat az acidózis és a perifériás ke
ringési elégtelenség rendezése. A tu 
datzavar agyoedema következménye 
is lehet, ezért szükséges képalkotó 
eljárással kizárni az esetleges speciá
lis terápiát igénylő intracranialis tö r
ténést. Emellett a kórelőzmény alap
ján felmerül infekció lehetősége is; a 
gyanú van olyan komoly, hogy leg
alábbis az infekció kizárását szolgáló 
vizsgálatok eredményének megérke
zéséig széles spektrum ú antibiotikus 
kezelést tegyen indokolttá.

Bár hyperchylomicronaemia hát
terében elvileg felmerül ritka geneti
kai rendellenességek lehetősége is, 
azonban ha a hypertrigliceridaem ia a 
diabeteses ketoacidózis rendezését 
követően megszűnik, ebben az irány
ban további vizsgálatok elvégzésére 
valószínűleg nincs szükség.

IV. A választott kezelés: a kórosan 
magas koncentrációban jelen lévő 
lipidek részleges kiválasztása a plaz
mából. Nyamugunduru, G., Roper, H. 
(Children’s Hospital, Birmingham, 
B16 8ET, UK): Brit. Med. J., 1997, 314, 
62.

A szerzők a beteg gyógykezelésének 
megválasztásakor abból a feltevésből 
indultak ki, hogy a kórosan magas 
koncentrációban a keringésben jelen 
lévő lipidek a vér oxigénszállító ka
pacitásának csökkentése útján szöveti 
hypoperfúziót okoznak, ami pedig 
laktát-acidózist idéz elő. (A szérum 
laktát koncentráció a hyperlipidaemia 
m iatt nem  volt meghatározható.)

Ezért a lipideknek a plazmából való 
kiválasztása mellett döntöttek.

Először plazmaferezissel próbál
koztak, azonban lipid-dugók eltöme- 
szelték a plazma filtert. Ezt követően 
sejtszeparátor segítségével kísérelték 
meg a vörösvértestek és a plazma el
választását, azonban a szeparátor 
nem  tudott különbséget tenni a vö
rösvértestek és az összecsapzódott li
pidek között. Végül a vér centrifugá- 
lással történő szétválasztása m ellett 
döntöttek. A vena femoralisból 450 
ml-es frakciókban vért bocsátottak le, 
a vörösvértesteket centrifugálással 
elválasztották, a vörösvértest masszát 
hum án albuminnal 450 ml térfogatra 
kiegészítették és visszajuttatták a ke
ringésbe. Az eljárást összesen négysz
er ismételték.

A terápiás beavatkozást követően a 
metabolikus acidózis gyorsan rende
ződött, a beteget az ápolás 4. napján 
extubálni lehetett és az ápolás 12. 
napján elhagyhatta a kórházat. A hy
perlipidaemia hat hét alatt teljes m ér
tékben megszűnt. Egy évvel a kórházi 
kezelést követően a beteg diabetese 
napi 1 egység/testsúly kg/nap dózisú 
inzulin kezelés mellett egyensúlyban 
van.

A szerzők esetüket ismertetve m eg
említik, hogy tudom ásuk szerint ők 
alkalmazták először a centrifugálás
sal történő lipid kiválasztást az egyéb 
kezeléssel dacoló metabolikus acidó- 
zist előidéző súlyos hyperlipidaem ia 
kezelésében

V. Heroikus kezelés? Thompson, G. R. 
(Royal Postgraduate Medical School, 
Hammersmith Hospital. London, W 12 
ONN, UKL): Brit. Med. J., 1997,314, 62.

Az a feltételezés, hogy a gyermek 
acidózisának fenntartásában a hyper
lipidaemia előidézte hyperviscositas és 
szöveti hypoperfúzió is szerepet já tsz
hatott, m inden valószínűség szerint 
megállja a helyét. A plazmaferezis és a 
sejtszeparáció sikertelensége valószí
nűleg a rendelkezésre álló készülé
keknek a hyperlipidaemiás szérum  
elválasztására való alkalm atlanságá
ból adódott. Megfelelően megválasz
to tt készülékekkel elvileg nem elkép
zelhetetlen sem a plazmaferezis, sem 
pedig a sejtszeparáció kivitelezése a 
leírthoz hasonló esetben. Az alkalm a
zott centrifugálással történő elvá
lasztást egyébként először 1966-ban 
írták  le „heroikus kezelésként”.

VI. A hyperchylomicronaemia esetleg 
amúgy is megoldódott volna. M an
ning, P. J., Sutherland, W., M ann, J. I. 
(Departm ent of Medicine, University 
of Otago Medical School, New Zea
land): Brit. Med. J., 1997,314, 63.

A diabeteses ketoacidózishoz társuló 
súlyos hyperchylom icronaem ia álta
lában a ketoacidózis m egszűnését kö
vetően m agától rendeződik. A leírt 
esetben a lipidek elválasztását szol
gáló beavatkozást időben követte a 
klinikai állapot látványos javulása, 
azonban ez nem  jelenti azt, hogy az 
adott esetben is a ketoacidózis meg
szüntetése önm agában nem  eredm é
nyezhette volna a hyperlipiadaem ia 
rendezését. A szerzők hangsúlyozzák, 
hogy a diabeteses ketoacidózist kísé
rő tudatzavar hátterében általában el
sősorban agyoedemát kell valószínű
síteni.

Decsi Tamás dr.

A belélegeztetett nitrogén-monoxid 
és az újszülöttkori perszistáló pul- 
monális hypertensio. Roberts, J. D., 
Fineman, J. R., Morin, F. C. és mtsai 
(Aneszteziológiai és Gyermekosztály 
Massachusetts, Harvard Orvosi Egye
tem Boston, USA): New Eng. J. Med., 
1997,336,605.

Szerzők az újszülöttkori perzisztáló 
pulmonalis hypertensio (PPH) nit- 
rogén-m onoxiddal (NO) tö rténő  ke
zelésével szerzett kedvező tapasztala
taikról szám olnak be egy prospektiv, 
m ulticentrikus tanulm ányban.

Az újszülöttkori PPH a m agas kon
centrációjú oxigénnel tö rténő  léle
geztetés ellenére is súlyos cyanosis- 
ban, ill. hypoxiában nyilvánul meg, 
amelynek oka többnyire idiopathiás. 
Echocardiographiával kizárható  or
ganikus szívbetegség, a fokozott pul
monalis vascularis rezisztencia követ
keztében azonban a ductus arteriosu- 
son és/vagy a foramen ovale-n át 
jobb-bal irányú shunt detektálható. 
Kezelésében eddig a gépi lélegeztetést 
és a vazodilatátor terápiát alkalm az
ták, ez utóbbi azonban nem csak a 
kisvérköri nyomást, hanem  a sziszté
más vérnyom ást is jelentősen csök
kentette. Az extracorporalis m em brán 
oxigenisatio (ECMO) invazív eljárás, 
tartós anticoagulans kezelés szüksé
ges és csak bizonyos centrum okban 
áll rendelkezésre.
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A belélegeztetett NO szelektív pu l
m onalis vazodilatátornak bizonyult: a 
tüdőerek simaizomzatában fokozza a 
ciklikus guanozin monofoszfát szin
tet, amely vazodilatátor hatású, azon
ban  nem okoz szisztémás hypoten- 
siót, ugyanis a vérpályába jutva a he
m oglobinhoz kötve inaktiválódik. A 
szerzők korábban már beszám oltak 
újszülött bárányokon végzett vizsgá
lataikról, ahol 5-80 ppm (m illiom od 
részecske) nagyságrendű NO kezelés 
megszüntette a pulmonalis vasocon- 
stric tió t és javította az oxigenisatiót. 
A klinikai tanulmányokból kiderült, 
hogy az NO csökkenti a pulm onalis 
hypertensiót a veleszületett szívfejlő
dési rendellenességekben, felnőttek
ben  és az akut légzési elégtelenségben 
is. A tanulm ányban 58 érett újszü
lö tte t vizsgáltak, akiknél a 100%-os 
oxigénkoncentració ellenére a p a rtia 
lis oxigéntenzió kisebb volt, m int 55 
Hgm m . A betegeket respiratorral léle
geztették, ezen keresztül ju tta tták  az 
NO-t a légutakba. A p02  41 ±9 
H gm m -ről 89±70 Hgmm-re em elke
dett, a betegek 53%-ában javult az 
oxigenisatio. Az NO kezelés többnyire 
2 napig, legtovább 8,5 napig volt szük
séges. Az NO kezelés m ellékhatása
ként a methemoglobin szint k ism ér
tékű emelkedését figyelték meg. Az 
NO kezelés hatástalannak biznyult 
m egvastagodott pulmonalis arterio- 
lák, meconium  aspiratio, gyulladás, 
ill. tüdőoedem a esetén.

Az NO kezelés rendkívül hatásos az 
újszülöttkori PPH-ban, az újszülöttek 
jelentős része elkerülheti az ECMO 
terápiát.

Katona M árta dr.

Az L-arginin-nirogén-monoxid útvo
nal aktiválódása súlyos sepsisben.
Duke, T. és mtsai (Royal C hildren’s 
Hospital, Melbourne): Archives of 
Disease in Childhood, 1997,76, 203.

A nitrogén-m onoxidot (NO) a sepsis
ben és septikus shockban a kóros va- 
zodilatáció fontos m ediátorának vé
lik, ezért a szerzők úgy gondolták, 
hogy a NO termelés gátlásával k ísér
letet lehetne tenni a sepsis gyógyí
tására.

30 sepsisben szenvedő csecsemő és 
gyerm ek szérum ában vizsgálták a NO 
koncentrációját és azt m agasnak 
találták. 9 beteg meghalt. Ha a kórkép

súlyosbodott és többszervi elégtelen
ség alakult ki, tovább nőtt a NO szint
je, de a N O -érték emelkedése nem  volt 
arányban a betegek túlélési rátájával.

M egállapították, hogy sepsisben 
aktiválódik a NO útvonal. A szérum 
NO koncentrációja iránym utató lehet 
a kórkép súlyosságában, de ennél na
gyobb jelentősége nincs. A NO csak 
járulékos tényező a perfúziós zavar és 
a sepsis káros következményeinek a 
kialakulásában.

A NO többféle szerepet visz a sep
sisben. A m ikrovascularis vazodilatá- 
cióval hozzájárul a perfúzió fenntar
tásához és károsíthatja a mikroszer- 
vezeteket. Gátolja a leukocyták akti
válódását, amellyel megakadályoz
hatja a gyulladásos sejtek okozta gaz- 
daszövet-sérülést. E kedvező hatások 
mellett közvetlenül, oxigén gyökök, 
vagy az igen mérgező peroxynitrát 
terjesztésével árthat is a gazda sejt
jeinek.

Még további vizsgálatok szüksége
sek annak eldöntésére, hogy sepsis
ben a gyógyulás érdekében fokozzuk 
vagy gátoljuk a NO-termelést?

[Ref: A  sepsis baktériumok okozta 
SIRS (= Systemic Inflammatory Res
ponse Syndrome). A SIRS-ben az 
egyed önfenntartó és a fa j evolúciós
biológiai erői csapnak össze a legráter
mettebb túléléséért és az ökoszisztéma 
biológiai egyensúlyának a megőrzé
séért a korlátolt eltartó képességű Föl
dön. A z egyed halála a fa j és az 
ökoszisztéma győzelme, „mert lehe
tővé teszi, hogy a térben elszaporodó 
élőlények az időben sokasodjanak”(í). 
Ha ezt a természetes folyam atot meg
gátoljuk, összeomlik az ökoszisztéma 
stabilitása.

Az orvos dilemmája az értelem és a 
lekiismeret között megtalálni a helyes 
utat. A fiatalokat fű ti a mindenáron 
segíteni akarás vágya, az idősek rezig
náltak és inkább az evolúció remek
művében gyönyörködnek. Szerencsére, 
a középkorúak vannak többségben.

Irodalom: Nagy Mária: Megemlé
kezés Huzella Tivadarról. Egészségne
velés, 1984, 24,175.]

Kollár Lajos dr.

Rachitis és stroncium. Özgür, S. és 
mtsai (D epartm ent of Public Health, 
Faculty of Medicine, Gaziantep Uni
versity, Gaziantep, Turkey): Arch. Dis. 
Child., 1996,75, 524.

A rachitis és az osteomalacia minera- 
lizációs zavar a csont szerves m átrixá
ban. Előbbi a növekedés szakaszában 
jelentkező ossificatiós hiba, utóbbi a 
növekedés befejeződése, az epi- 
physealis lemez záródása után lép fel. 
M indkét defektus egyik fő oka a D-vi- 
tam in hiánya, amely szükséges a kal
cium  és a foszfor felszívódásához a 
bélből.

A kalcium felszívódásának másik 
tényezője ennek a stroncium m al való 
kölcsönhatása. A stroncium m al és 
m agnézium m al etetett patkányokban 
rachitis fejlődik ki. A növényevőkben 
több stroncium  szívódik fel, m int a 
húsevőkben.

A szerzők egy török tartom ány 55 
szomszédos, azonos klimatikus, föld
rajzi és szociális összetételű paraszt 
falujában 2140, 6-60 hónapos gyer
meket vizsgáltak rachitis irányába tíz 
hónapon át. Az övezetet a talaj stron
cium tartalm a alapján két részre osz
tották. Az 1. csoportba sorolták a 350 
ppm -nél több, a 2-be a kevesebb 
stroncium ot tartalm azó területeket.

A két régióban a rachitis átlagos 
gyakorisága 22,9% volt. Az 1. csoport
ban az arányt 31,5%-nak, a 2.-ban 
19,5%-nak találták. Az eredményekből 
arra következtettek, hogy ahol maga
sabb a talaj stroncium tartalma, a nö
vényekben is több a stroncium, és a 
gyermekek között gyakoribb a rachitis. 
A fokozott zöldség- és gabonatermék 
fogyasztás növeli a stroncium-felvételt, 
a szervezetben eltolódik a stroncium- 
kalcium arány, amely gátolja a pa
rathyreoidea működését és vele az ak
tív D-vitamin metabolitok termelését a 
vesékben, s végül előmozdítja a rachitis 
kifejlődését.

Mivel a talaj stroncium  tartalm át 
nem  tudjuk csökkenteni, a szerzők azt 
javasolják, hogy a stroncium ban gaz
dagabb területeken a gyermekek na
gyobb arányban fogyasszanak állati 
eredetű élelmiszereket, a növényi táp 
anyagokat és az ivóvizet stroncium 
ban szegényebb vidékekről szerezzék 
be, vagy pótolják a kalciumot.

[Refi: „A stroncium elég gyakori 
fém , de ritkán alkot saját ásványokat, 
m ert a hozzá nagyon hasonló saját- 
ságú, nagyon elterjedt kalciumot k í
séri (izom orfia)”. (Korcsmáros I. és 
mtsa: Szervetlen kémia. Tankönyv- 
kiadó. Bpest, 1980.)]

Kollár Lajos dr.

2552



H átrányt jelent-e az alacsony termet 
gyermekkorban? A wessexi növekedés
vizsgálat. Downie, A. B. [Dept, of Child 
Health, Southampton University Hos
pitals Trust, Santhampton General 
Hospital, S016 GYD. Anglia (Dr. L. D. 
Voss)]: British Medical Journal, 1997, 
314, 97.

Régebbi vizsgálatok azt mutatták, 
hogy az alacsony term et a gyermekek 
szám ára pszihológiai hátrányt jelent. 
Az újabb kutatási eredmények alapján 
azonban a kisnövésű gyermekek énké
pe normális, és önbizalma ugyanak
kora, mint magasabb társaiké -  
ugyanakkor szociálisan kevésbé érzé
kenyek és gyakrabban fordul elő ná
luk viselkedési zavar. A vizsgálatok 
többsége azonban kis esetszámú, 
egészséges és beteg gyermekeket egy
aránt m agukba foglaló populációkon 
történt, ezért eredményeik alapján 
nem  lehet általános következtetéseket 
levonni.

A wessexi növekedés-tanulmány 
egy olyan tíz éve tartó vizsgálatsoro
zat, aminek során 106 alacsoy term etű 
(3 percentil alatti), de egyébként 
egészséges (növekedési horm on keze
lésben sem részesülő) 5-6 éves gyer
mek testi és lelki fejlődését hasonlí
tották össze 119 azonos korú átlagos 
testm éretű gyermekével. Az adatgyűj
tést 7-9, 11-13, valamint 16-18 éves 
korban ismételték meg.

Vizsgálták a gyermekek IQ-ját, 
olvasási, számolási és összpontosítási 
képességét, viselkedését, önbizalm át 
és énképét. A felmérés során azt is 
rögzítették, hogy a szülők melyik tár
sadalmi rétegbe tartoznak, illetve, 
hogy mi a véleményük gyerm ekük
ről.

A kisterm etűek szignifikánsan ala
csonyabb társadalm i osztályba tar
toztak; ez utóbbi tényező jelentősen 
befolyásolta a pszichológiai képessé
geket is. Eredményeik azonban azt 
m utatták, hogy társadalm i hovatarto
zástól függetlenül, a kisterm etű gyer
mekek IQ-ja valamelyest alacso
nyabb, számolási és összpontosítási 
képessége némileg rosszabb -  első
sorban fiúk esetében. A gyermekek 
viselkedése, önbizalma és énképe 
azonban megegyezett a kontroll cso
portéval.

A szerzők azt a következtetést 
vonták le, hogy nincs kapcsolat a 
testm éret és a gyerm ekek leki sebez
hetősége között; ez utóbbi szem 

pontjából elsősorban a társadalm i 
hovatartozás a m eghatározó.

Vásárhelyi Barna dr.

DIABETOLÓGIA

A diabetes m ellitus diagnosztizálása 
-  szükségünk van új kritérium okra?
McCance, D. R. és m tsai (Sir George, 
E., Clark Metab. Unit. Royal Victoria 
Hosp., Belfast, BT12, 6BA, N orthern  
Ireland): Diabetológia, 1997, 40,
247.

A diabetes mellitus diagnosztikai 
klasszifikációja 1979-ben történ t 
meg és ezt némi m ódosítással 1980- 
ban fogadta el az Egészségügyi Világ- 
szervezet. Utána még 1985-ben és 
1994-ben voltak kisebb m ódosítá
sok. Ezek a törekvések m ind azt a célt 
szolgálták, hogy megfelelő konszen
zus alakuljon ki a diabetes kórism é
jét illetően a praktizáló orvosok, a 
kutatók és epidem iológusok között 
egyaránt.

A diagnózis biztosítására a John ál
tal 1922-ben leírt glucose tolerancia 
és értékelése (J. Metab. Rés., 1922, 1, 
497-548.) nyomán polgárjogot nyert 
orális glucose tolerancia test (OGTT), 
továbbá a glycalt haemoglobin meg
határozása szolgál, de mellettük igen 
gyakran használják az éhomi vércukor- 
szintet is. Az észak-ír és amerikai 
(Arizona) szerzőcsoport irodalmi át
tekintésében arra keres választ, e 3 
m ódszer megfelelő-e a diabetes bi
zonyítására, vagy közöttük sorrendet 
lehet felállítani, vagy netán valami
lyen újabb módszer bevezetése lenne 
szükséges.

Kétségtelenül m indhárom  vizs
gálat elterjedt a diabetes diagnosz
tikájában, talán leginkább az OGTT. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
ajánlása szerint vénás vérből nor
málisnak tekinthető a <7,8 mmol/1 
éhom i érték és a 2 óra múlva <7,8 
mmol/l-es tartom ányba eső vércu- 
korszintek. Csökkent tolerancia eseté
ben az éhomi érték <7,8, de a post- 
prandialis 2 órás érték m ár 7,8-11,0 
mmol/1 között van. Diabetesre karak
terisztikusnak veszik a >7,8 vagy a 2 
óra múlva >11,1 mmol/l-es értéket. Az 
önellenőrzés során történő vércukor- 
m eghatározások capillaris vérből tö r
ténnek, ezek az éhomi értéket illetően 
térnek el a vénás vérből történt meg

határozás eredményétől, a terhelés 
utáni 2 órás értékekben viszont nem. 
Ezek a megállapítások világszerte ér
vényesek, noha a szájon át történő 
cukorterhelés során az egyénen belüli 
variációkat is figyelembe kell venni. 
Vannak olyan etnikum ok (P im a in
diánok, m exikói-am erikaiak, a Csen
des-óceánon szigetein élő bennszü
löttek stb.), akiknek m ár az éhomi 
vércukorszintjük is m agasabb, ezeken 
szárm azásuk figyelembevételével 
elégségesnek tűnik az éhomi vércukor- 
szint m eghatározása is. M ás körü l
mények között (halmozott fam iliáris 
előfordulás és más, genetikai vonat
kozások) ugyancsak elégségesnek tű 
nik az éhom i vércukorszint m eghatá
rozása. Ami a glycalt haem oglobin di
agnosztikus értékét illeti, a vélem é
nyek azért oszlanak meg, m ert a stan- 
dardizálása ennek a m ódszernek nem 
könnyű.

Viták vannak arról is, hogy  ameny- 
nyiben cukorterhelésre kerül sor, ez 
milyen mennyiséggel történ jék . Erre 
vonatkozóan kezd kikristályosodni a 
75 g-mal végzett terhelés, de ennek 
egyöntetűségét még nem  ism erik  el 
általánosan (50 g-tól 100 g-ig). A ter
hesség során végzett cukorterhelés 
am erikai ajánlói 100 g-ot is em 
lítenek, a WHO ajánlása a 75 g m ellett 
foglal állást ebben az esetben is. Az 
em lített Pim a-indiánok közö tt pl. a 
WHO kritérium  szerint végzett te r
helés sensitivebb.

M indenesetre a diabetes k iszűrésé
re szolgáló módszernek meg kell felel
niük az alábbi kritérium oknak: köny- 
nyen alkalmazható, pontos m ód
szerek legyenek, ne jelentsenek kü lö 
nösebb szervezési gondot a kivitele
zés során, a diagnózis biztosítása ér
dekében előnyösek legyenek és ne 
legyenek káros reactioik (az egyénre 
nézve psychológiai és anyagi vonat
kozásban).

Áttekintve a kérdéssel foglalkozó 
irodalm at, a szerzők véleménye az, 
hogy új vizsgáló módszerekre nincs 
szükség, azt kell figyelembe venni, 
hogy a glucose számít a leginkább 
toxicus factornak, s ezért az ad o tt és 
helyi körülm ények és sajátságok 
szabják meg, a 3 említett vizsgálat kö 
zül melyiket használják fel a diabetes 
mellitus megnyugtató diagnosztizálá
sára.

Iványi János dr.
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Non-invasiv vércukor- m onitorozás.
Klonoff, D. C. (Metab. Res. Unit, Room  
HSW -1141,Univ.of Calif.at San F ran 
cisco, San Francisco, CA 91143-0540, 
USA): Diabetes Care, 1997, 20,
433.

Amióta a cukorbetegek önellenőrzé
sében a capillaris vérből papírcsík  
m ódszerrel való meghatározás e lter
jedt, a betegek részéről felmerült az az 
igény, nem  lehetne-e kényelm eseb
ben, vértelen úton m eghatározni az 
aktuális vércukorszintet.

A San Francisco-i szerző rövid 
tanulm ányban foglalja össze azokat a 
próbálkozásokat, amelyek többségét 
az 1996-os irodalom an lehet olvasni. 
Számos, pontosabban 6 fajta p ró b á l
kozásról szám olnak be a különböző 
szerzők, melyek ígéretesnek látszanak 
s m inden bizonnyal a közeljövőben 
gyártani is tudják  azokat az eszközö
ket, melyek m a még kísérletes stá
dium ban vannak.

A m ódszerek közül 4 radiatiós tí
pusú megközelítésű, 2 pedig fo lyadék  
extractiós elven alapul.

A radiatiós típusúak közül kettő  az 
infravörös sugárzású spectroscophoz 
hasonló, az elsőben az infravörös su 
gárzás közel van a látható fény hu l
lámhosszához. Egyelőre m egoldatlan 
a test hőmérsékletének, a hydratió- 
nak, a tápláltságnak zavaró hatása. A 
másik spectroscop a testhő term ális 
em issiójának absorptió m érésén ala
pul, külső energiaforrás nem  szük
séges hozzá. Probléma a term ális 
emissio rendkívüli kicsinysége és a 
megfelelő detectorok előállítási ne
hézsége. A m ásik két m érőm űszer a 
rádióhullámok impedanciáján, illetve 
a polarizált fén y  optikai rotációján ala
pul. Az elsőben egyelőre a technológia 
nem  tudja a glucose-t különválasztani 
a vérben lévő elektrolytoktól, de zava
ró a kézujj vastagsága és a test h ő m ér
séklete is. A polarizált fény optikai 
rotációján alapuló polarim etriás 
m ódszerben egyelőre nem  tudták  
megoldani a jelnagyság rendkívüli ki
csinységét. A  folyadék extractiós m ód
szerek, illetve technológiák közö tt az 
első a bőrből extrahálás révén az ion- 
tophoresishez hasonló m egközelítés
sel határozná meg a vércukrot, de ez 
még legalább 7 akadály leküzdése 
után lesz csak lehetséges. A bőrbő l ki
vont folyadékban a cukor m ennyisége 
a folyadéknak mintegy 1/1000-e csak, 
a m eghatározási idő a valós értékhez

viszonyítva hosszú, gyakran kellene a 
készüléket ú jból calibrálni, egyelőre a 
m iniatürizálása sem megoldott. Az 
ún. „interstitial flu id  harvesting” 
módszerrel traum a és fájdalom nél
kül, m inim álisan invasiv m ódon lehet 
folyadékot nyerni, de az előzőnél még 
körülm ényesebb a vércukor m eghatá
rozása. M indenesetre a non-invasiv 
technológiában máris komoly erőfe
szítéseknek vagyunk tanúi, a megva
lósítás nem  lehet messze.

Iványi János dr.

Heveny fájdalm as neuropathiás ca
chexia I. típ u sú  fiatal diabeteses nő
ben. W eintrob, N. és mtsai (Instit. of 
Pediat. Endocrinol, and Diabetes. Sch
neider C hildren’s Med. Center, Beilin
son Cam pus, Petah Tiqva, 49100, Isra
el): D iabetes Care, 1997,20, 290.

Ellenberg ír ta  le 1974-ben (Diabetes, 
1974, 23, 418-423.) a diabetesnek ál
talában középkorú férfiakon (I. vagy 
II. típus) azt a formáját, amelyben 
vagy a diagnózis, vagy a jobb kont
rollt b iztosító  gyógyszerek után he
venyen fellépő fájdalmas neuropa
thiás cachexia lép fel, melynek pontos 
tünetei nem  ismertek és ami a leg
fontosabb, végül saját m aguktól el
múlnak.

Az izraeli szerzők a fenti leírástól 
annyiban té rn ek  el esetism ertetésük
ben, hogy fiatal nőbeteg esetét ism er
tetik hasonló  tünetekkel. A 19 éves be
tegnek 10 éves kora óta ism ert cukor- 
betegsége és meglehetősen rossz kont- 
rollú csoportba  tartozott. Betegsége 
egyensúlyát napi kétszeri kombinált 
insulinnal próbálták egyensúlyban 
tartani, nem  m indig sikerrel, többször 
került ketoacidosissal intézetbe.

7 évvel diabetese kezdete után je
lentkeztek először végtag oedemái, 
amikor az egyik ketoacidosisos epizód 
után insu lin ját meg kellett emelni. Az 
oedema ekkor diétára és diureticum - 
ra eléggé resistensnek bizonyult. 
Ugyanekkor lépett fel am enorrhoea- 
ja is. A m ikor legfrissebben a szerzők 
intézetébe került enyhébb ketoacido
sissal, feltűnt, hogy a beteg mindössze 
46 kg. E kkori vizsgálatából a sok no r
mális adat mellett az em elhető ki, 
hogy m in d k é t bokareflexe hiányzik. 
Ekkor m ég fájdalmai nem  voltak, 
oedem ája sem. Az insulin adagját is
mét em elni kellett, összesen napi 70

egységre. Erre norm ális vércukorér- 
tékek mellett kiterjedt oedemák je 
lentkeztek és 5 nap alatt 15 kg-os súly- 
gyarapodás. A korábbi eredm ényte
len próbálkozások m iatt ephedrin-ke- 
zelést kezdtek, ennek hatására az 
oedem a teljesen megszűnt és az 5 he
tes kezelés elhagyása után sem tért 
vissza. 7 héttel később jó szénhidrát
anyagcsere* mellett a leány igen jelen
tős és különösen éjszaka jelentkező 
végtagfájdalmakról, diffúz hyperaes- 
thesiáról, étvágytalanságról, álm at
lanságról, depresszióról és mérsékelt 
súlyvesztésről panaszkodott. Ekkor 
elektrofiziológiai vizsgálattal az alsó 
végtag perifériás motoros és sensoros 
neuropathiáját m utatták ki, továbbá 
súlyos gastroparesist (hányás nem  
volt).

A részletes psychiátriai vizsgálat 
u tán  antidepresszív szereket javasol
tak, a gastroparesis miatt cisaprid-ot. 
M iután a panaszok nem változtak, na
pi 2 X 500 mg y-linolensavat szedettek. 
Erre a végtagfájdalmak m érséklőd
tek, de a súlycsökkenés nem állt meg, 
kitűnő vércukorszintek ellenére sem. 
Több hónappal ezután a testsúly 
emelkedni kezdett, étvágya javult, a 
menses visszatért s a neuropathiás 
tünetek is tovább javultak. 2 évvel az 
észlelés kezdetétől számítva a pana
szok nem  tértek vissza.

A történések pontos oka nem  is
m ert, ezt a részletes vizsgálatok sem 
tudták  kideríteni, így az ephredrin 
esetleges oki szerepét sem lehetett b i
zonyítani.

Iványi János dr.

A ruhán  át beadott insulin biztonsá
gossága. Fleming, D. R. és mtsai (Dia
betes Program, 4201 St. Antoine, 
UHC-4H, Detroit, MI 48201, USA): 
Diabetes Care, 1997,20, 244.

Insulin beadása előtt a bőr desinfi- 
ciálása hagyományos módszer, bár en
nek antisepticus hatásáról egyre több 
negatív tapasztalat gyűlt össze. Az 
am erikai diatebes társaság sem foglal 
egységesen állást az injectio beadása 
előtti alkoholos törlést illetően, nem  
tiltja, de nem is szorgalmazza.

A szerzők prospektiv vizsgálatok 
előtt szóban inform álódtak 21 olyan 
diabetesestől (átlagos életkoruk 40,6 
év), akik elsősorban foglalkozásuk 
révén nem tudták  betartani az insulin
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beadása előtti alkoholos törlést, ha
nem naponta többször is ruhájukon 
keresztül adták be maguknak. A ka
pott vélemények szerint az ily m ódon 
bejuttatott insulin semmiféle kelle
metlenséggel, utókövetkezménnyel 
nem  járt.

Ezen előzetes tapasztalatok után  50 
insulinozott beteget választottak ki 20 
hetes kezelési periódusra, ezeket a 
betegeket nagyon részletesen felvilá
gosították a hagyományosan adott in- 
sulinozás mellett a törlés nélküli és 
ruhán  keresztül alkalmazott techni
kára. A betegek többsége fehér em ber 
volt és több, m int 50%-uk m agasab
ban iskolázott. 78% volt I. típusú dia
beteses, 50%-uk nő, többségük na
ponta kétszer adta magának insulin- 
ját. Betegségük tartam a átlagosan 14 
év volt. 8 beteg kivételével (klinikai 
adataik azonosak voltak a többiével) 
valamennyien befejezték a 20 hetes 
vizsgálati periódust. Ennek első ré
szében a betegek fele hagyományos 
módon, másik fele a ruhán keresztül 
adta magának insulinját.

A vizsgálat kezdete előtt a bete
geket fokozatosan szoktatták rá a ha
gyományosról az „új technikára”. 
Előbb az alkoholos törléseket hagyták 
el és szárazon adatták be az insulino- 
kat, a ruhán át bevitt insulint előbb 
naponta egyszer, majd a szükséglet
nek megfelelően injiciáltatták a be
tegekkel. Valamennyi résztvevőt fel
kértek arra, hogy naplót vezessen a 
terápiás kísérlet alatt, ebbe m inden 
adat feljegyzését kérték (jobb, időt 
takarító, megfelelőbb, kevesebb odafi
gyelést igénylő, mellékhatásokkal 
nem  jár, vérzés van utána, kellemetlen 
a ruházat dörzsölése, fájdalom, befer- 
tőződés stb.). Az objektivizálási m ód
szer a többször ellenőrzött fehérvér
sejtszámmal, ezen belül granulocyták 
arányának vizsgálatával és a HbAic 
mérésével történt. Természetesen az 
ellenőrzést végzők a napló adatainak 
áttekintése mellett gondosan tanu l
mányozták a bőr állapotát (erythem a, 
induratio, tályog a combokon az inji- 
ciálás helyén).

Sem a vizsgálati periódusban, sem 
annak végén semmiféle helyi reakciót 
nem  találtak egyetlen betegnél sem, 
hasonlóképpen fehérvérsejtszám sem 
utalt infectióra és a ElbAic sem m uta
tott különbséget a hagyományosan és 
a ruhán  át kezeiteken. A ruházat anya
ga igen változó volt a gyapjútól a sely
men, nylonon és a műselymen

keresztül a sűrűbb szövésű pam ut
anyagig. Mindezek nem befolyásolták 
károsan a rajtuk keresztül bejuttatott 
injectiot, néhány esetben volt csak 
minimális vérzés a ruhán, illetve eny
hébb dörzsölést rögzítettek a betegek 
naplóikban. A nyilatkozatok szerint a 
kétféle m ódon adott insulin bejut
tatása során a felmerült problémák 
nem különböztek jelentősen az egyes 
csoportokban, viszont a ruházaton 
keresztül insulinozottak egyértelm ű
en az új technika előnyeit hangoztat
ták a hagyományos m ódszerhez vi
szonyítva.

[Ref: A  módszer bevezetése első ol
vasásra szokatlannak tűnik, de az 
eredmények meggyőzőnek látszanak. 
Természetesen azt nem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy a ruházatnak  
tisztának kell lenni, poros, piszkos 
helyen dolgozók számára ez a mód
szer nem ajánlható. Saját gondozot- 
taink között volt olyan -  nem a legki
tűnőbben ellenőrzöttek közé tartozó -  
beteg, aki alkoholos befolyásoltságá
ban az insulint többször is télikabát
ján  keresztül adta be magának, osz
tályunkon m indkét combján számos 
tályog kialakulását észleltük.]

Iványi János dr.

Acarbose az I. typusú diabetes ke
zelésében. Hollander, R, Pi-Sunyer, X., 
Coniff, R. F. (Ruth Collins Diabetes 
Center, Baylor Univ. Med. Center, 3500 
Gaston Ave., Dallas, TX 75246, USA): 
Diabetes Care, 1997,20,248.

Az USA-ban Coniff és m unkacsoport
ja végzett eddig legtöbb vizsgálatot 
acarbose-zal. Jelen közleményükben 
I. típusú diabetesesek 36 hetes m ulti
centrikus kettősvak placeboval kont
rollált vizsgálatában a szer biztonsá
gosságát és hatásosságát kívánták 
részleteiben is ism ertetni. Előzetes 
felvilágosítás után 264 I. típusú dia- 
betesest vettek be a 36 hetes terápiás 
kísérletbe, melynek 24 hetében volt a 
tulajdonképpeni acarbose kezelés. A 
betegeket 2 csoportra osztották: pla
ceboval és acarbosezal kezeitekre. Az 
acarbose kezdő adagja 2 X 50 mg volt, 
ezt fokozatosan növelték 2 X 300 mg- 
ra, illetve az ellenőrzések alapján 
csökkentették a kívánt mennyiségre. 
Valamennyi beteg diabetesét az elő- 
fázisban pontosan beállították, a 
kezelés alatt teszt-étkezést is beiktat

tak és közvetlenül utána ellenőrizték 
az acarbosera bekövetkezett post- 
prandialis vércukorváltozást. Ezen 
kívül többszörösen ellenőrizték a 
betegek éhom i és glucose-area alatti 
görbe-változását (éhomi értéktől 120 
percig), a szérumlipideket, a HbAic 
értékét és a napi összinsulin meny- 
nyiségének változását, valam int a hy- 
poglycaemia előfordulását.

Az acarbose-zal foglalkozó m ás ku 
tatók által talált eredményeket észlel
ték a szerzők is, akár a szénhidrát
anyagcsere viselkedését, akár a m el
lékhatásokat illetőleg.

így elsősorban a postprandialis 
vércukorszint significans csökkenését 
találták a tesztétkezés után  m ár 60 
perccel, továbbá a HbAic értékének 
jelentős reductióját. Ezeken kívül az 
éhomi-, 90 és 120 perces vércukor
szint, a glucose-area alatti értékek sig
nificans csökkenését látták a placebo- 
csoport megfelelő értékeihez viszo
nyítva. A napi insulin összmennyisége 
is csökkent, a lipid-szintekben viszont 
nem  láttak  különösebb változást, a 
testsúlyban sem. A hypoglycaemia 
gyakorisága a szénhidrát-anyagcse
rére gyakorolt fenti kedvező ered
mények m ellett sem fokozódott.

Ami a mellékhatásokat illeti, saját 
betegeik között is döntő többségben 
84%-ban) fordultak elő tápcsatornái 
panaszok (bélgázfokozódás, d ia rr
hoea, hasi fájdalmak). Ezek m iatt 24 
betegnek abba kellett hagynia az 
acarbose-terápiát. A serum  transam i- 
nase-szintje az 1 placebos beteggel 
szem ben 8 acarbose-zal kezelt beteg
ben em elkedett átmenetileg s az adag 
csökkentésére az emelkedés m eg
szűnt. A vizsgálatok szerint a tápcsa
tornái panaszok m ár napi 2 X 50 mg 
szedése során is jelentkeztek.

Az európai adatokkal összehason
lítva a szerzők is úgy látják, hogy az 
acarbose-kezelés tápcsatornái m el
lékhatásai ellenére előnyös az I. típ u 
sú diabetesesek adjuvans kezelésére 
is, főleg a postprandialis vércukor- 
csökkentő hatását és a hypoglycaemia 
gyakoriságát nem  fokozó tu lajdonsá
ga m iatt. A tápcsatornái m ellékhatá
sok az adagok csökkentésével m érsé
kelhetők és a szerzők is arra a követ
keztetésre jutnak, hogy a napi 2 x 
50-100 m g-nál többet nem  célszerű 
adni.

[Ref: Több, m int 6 éven át követ
tünk I. és II. típusú diabeteseseket, aki
ket acarbose-val (is) kezeltünk. Ta-
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pasztalataink kedvezőek voltak, a sú
lyos tápcsatornái mellékhatások a re
dukált gyógyszeradag mellett néhány 
hét alatt annyira enyhültek, vagy meg
szűntek, hogy a gyógykezelést válto
zatlanul lehetett tovább fo ly ta tn i éve
ken át. M agunk is jó antidiabetikum - 
nak tartjuk  az acarbose-t a megfelelő
en kiválaszto tt esetekben.]

Iványi János dr.

Elhízás és II. típusú diabetes.
Schmülling, R. M. (Med. Univ. Klinik 
und Poliklinik, Abt.Inn. Med. IV., 
Otfried-M üller-Str. 10, D-72076 Tü
bingen, Németország): Internist, 
1997,38, 224.

A Der In tern ist 1997/3. szám a az el
hízással és annak belgyógyászati 
vonatkozásaival foglalkozik. A köz
lemények között szerepel az elhízás és 
a II. típusú  diabetes kapcsolata is, 
melyet Tübingenből referál szerzője. 
Első m egállapításként közli a német- 
országi adatokat, melyek szerint, ha a 
BMI (Body Mass Index) 30 kg/m 2-nél 
több, akkor az adipositas prevalen- 
ciáját 16%-ra teszik, 25 kg/m 2 feletti 
érték esetén  40%-osnak. N ém etor
szágban m integy 4 millióra becsülik a 
diabetesesek számát (közülük 2,3 
millió nő), a II. típusú diabetes ebből 
3,6-3,85 millióval részesedik és több
ségük elhízott. Ha a 2 fajta diabetest 
haláloki következmények szerint ösz- 
szehasonlítjuk, a II. típusban dom i
nálnak a cardiovascularis m egbete
gedések (58%), őket követik a cereb- 
rovasculatis történések (12%), vala
mint a m alignus betegségek (11%). 
N ephropathia következtében kiala
kult halálozás csak 3%-o köztük, míg 
I. típusú diabetesben ez az arány 55%- 
os.

A közlem ény ezen adatok előre
bocsátása u tán  sorra veszi a II. típusú 
cukorbetegek várható élettartam át 
(5-10% -kal rövidebb, m int az össz
lakosságé), a késői és elsősorban 
m akroangiopathiás érszövődménye
ket, továbbá a diabetesre fordított né
m etországi évi költségeket (230 mil
liárd m árkából 60 milliárd a diabetes 
gondozásra fordított összeg). M ind
ezek u tán  az elhízás és II. típusú dia
betes kapcsolatát tárgyalja a szerző és 
jelzi azt a m ár ismert adatot, hogy az el
hízott diabetesesek elhízástípusa első
sorban android-vonatkozású (hasra

lokalizált) s közöttük kb. 20% alatti a 
nem elhízott II. típusú diabeteses. Az 
elhízás elsősorban a helytelen és túlzott 
kalóriafelvétel révén jön létre ami pl. a 
tisztított cukorfélék egészséges egyé
nekben vércukorszintet nem befolyá
soló hatásához viszonyítva tartós hy- 
perglycaemiát okoz. Ugyanígy jelentős 
energiaforrás az alkoholbevitel is. A II. 
típusú diabetesre jellemző hypergly- 
caemia és insulin resistentia (ez utóbbi 
a korral nő) okaként újabban a glu- 
cose-toxicitást említik az emelkedet- 
tebb zsírsav (szabad zsírsavak) mellett, 
m int a metabolikus syndroma részét. 
Mindezeken kívül géndefektus is hoz
zájárulhat a jelátvitel zavarához (Sig- 
naltransduktionskette) s újabban a 
cytokinek csoportjába tartozó tum or- 
necrosis faktor-a-t, valamint a zsírsej
tek lep tin  horm onját is felelőssé teszik 
a II. típusú diabetesesek elhízásáért.

A terápiának arra kell törekedni, 
hogy mindazon tényezőket, melyek a 
II. típusú diabetesesekben kóros elem
ként észlelhetők, visszaszorítsák, illetve 
kiküszöböljék. A jelenleg folyó United 
Kingdom-Prospective Diabetes Study 
Group (UKPDSG) elsősorban a II. tí
pusú diabetesesek terápiájával foglal
kozik, az eddigi eredmények szerint a 
betegek jelentős része diétával is 
egyensúlyban tartható. Azokban a be
tegekben, akiknek akár per os szerekre, 
vagy insulinra van szükségük, a szén
hidrát-anyagcsere javulása kifejezet
tebb, de az ellenőrzések azt bizonyítják, 
hogy évek során mindkét csoportban 
az éhom i vércukorban és a HbAic érté
kében lassú emelkedés észlelhető.

Életmódbeli változások (racionális 
étrend, élvezeti szerek kerülése, foko
zottabb testi aktivitás), gyógyszeresen 
metformin, sulfonylurea-készítmények 
-  akár együttesen - ,  az újabb insulin 
sensitizáló szerek közé tartozó troglita- 
zon segítségével lehet befolyásolni a 
betegek szénhidrát-anyagcseréjét és
pedig életkor csoportok szerint is. 
M inden életkorban arra kell törekedni, 
hogy az éhomi vércukorszint ne halad
ja meg a 150 mg%-os értéket s ha fenti 
szempontok (étrendi és gyógyszeres 
kezelés) mellett ez nem sikerül, al l .  tí
pusú diabeteseseket is insulinra kell 
átállítani.

Iványi János dr.

Glucose-homeostasis -  Élettan és II. 
típusú diabetes. Stumvoll, M. (Med. 
Kiin. und  Poliklin. der Univ., Abt. Inn.

Med. IV., Otfried-M üller Str. 10., 72076 
Tübingen, Németország): Dtsch. med. 
Wschr., 1997,122, 235.

Egészségesekben a vércukor koncent
rációja egész nap szűk határok között 
van és a szervezet m indenképpen 
gondoskodik arról, hogy az agy szá
mára m inden körülmények között 
biztosítsa a cukorpótlást. Ezen kívül a 
glucose és substratum ai pontos 
együttműködése teszi lehetővé a máj, 
a vese és az izom számára a megfelelő 
cukorfelvételt. Egészségesekben 5 óra 
alatt az endogen glucose-produkció 
(zömmel hepaticus és kisebb m érték
ben renális) 46 g, a glycogenolysis 
ugyanennyi idő alatt 27,6 g, a glyco- 
neogenesisre 18,4 g jut (ebben a lac- 
tat-tól csökkenő arányban a glutamin, 
az alanin és a glycerin és néhány más 
aminosav vesz részt). II. típusú dia
betesben ugyanennyi idő alatt az en
dogen glucose-produkció, valam int a 
gluconeogenesis nagyobb.

Az éhomi glucose-homeostasis biz
tosítása egészségesekben a plasmá- 
ban való cukorfelszabadulás és elimi
náció révén valósul meg és a vizelet
ben nincs cukorkiválasztás. Ezzel 
szemben II. típusú diabetesben a he
paticus és renális glucoseprodukció 
jelentősen magasabb, a plasmából 
való elimináció pedig alacsonyabb és 
így glucosuria is megjelenik. Ezek az 
adatok ugyancsak 5 órán keresztüli és 
g-ban megnyilvánuló értékekre vo
natkoznak.

A postprandialis hom eostasis biz
tosítása ugyanilyen körülm ények kö
zött egészségesekben a cukorfelsza
badulás és elimináció egyensúlya ré
vén valósul meg. A plasm ában való 
cukorfelszabadulásban az endogen 
glucose-produkció visszaszorítása, a 
szájon át bevitt cukor szabaddá tétele 
és az összglucose szabaddá tétele egy
formán szerepel, utóbbi 78 g-os. Az 
eliminációban a splanchnicus terület, 
az izomzat, az agy, egyéb szövetek 
vesznek részt az összes glucose elimi
náció 78 g-os. Ezzel szemben II. typu- 
sú diabetesben a plasmában a glucose 
felszabadulása jóval magasabb, az 
összes glucose-ra vontakoztatva 100 
g, míg az elimináció lényegében alig 
tér el a normálisokétól, fgy viszont a 
glucosuria 14 g lesz 5 óra alatt (ezek az 
adatok 75 kg-os és 70 g glucose-t fel
vett egyénekre vonatkoznak).

Normális körülmények között a 
májnak és az izomzatnak insulinfüg-
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gő és közvetlen hatása van a glucose- 
hom eostasisra. II. típusú diabetesben 
insulin-resistentia van, az insulin 
hatása a vártnál kisebb. Praediabete- 
ses állapotban magas az endogen glu- 
coseprodukció, az insulintükör m int
egy négyszer emelkedettebb, elhízot
takban ez még kifejezettebb.

Ami a terápiás vonatkozásokat il
leti, teljesen megnyugtató m ódon a II. 
típusú diabetesesek kezelése nem 
megoldott. A cukorháztartás élettani 
egyensúlyának biztosítása nehézsé
geket okoz, a máj és vese által fokozott 
glucose-produkció és az izomzat 
csökkent glucose felvételének kor
rigálása lenne az ideális terápiás cél. A 
használatos szerek a serum  insulin- 
szintjének, az insulin-resistentiának, 
az endogen glucose-produkciónak 
visszaszorítására és a perifériás glu
cose felvételének növelésére szolgál
nak. Tulajdonképpen hasonló mecha- 
nism usok révén hatna előnyösen a 
testmozgás és az elhízottak súlycsök
kentése is.

Iványi János dr.

NIDDM betegek félelmei és remény
ségei az insulin terápiával kapcsolat
ban. -  A beteg vonakodásának alap
jai. Hunt, L. M., Valenzuela, M. A., 
Pugh,}. A. (School of Nursing, Univ. of 
Texas Health Sci. Center at San 
Antoni, 7703 Floyd Curl Dr., San 
Antonio, TX 78284-7948, USA): Dia
betes Care, 1997,20, 292.

Ritkán ugyan előfordul, hogy a tablet
tára állított beteg tápcsatornái pana
szok vagy hypoglycaemiás túlérzé
kenység m iatt maga kéri insulinra 
való átállítását. Ilyen kérés azonban 
nem igen fordul elő, a tablettára állí
tott betegek többsége vonakodik ak
kor is az insulin-kezelés bevezetésé
től, am ikor m ár nincs más választása, 
a tablettára resistenssé vált. A jelenleg 
folyó United Kingdom Prospective 
Diabetes Study részadatai szerint 676 
insulin-jelöltből 27%-a utasíto tta  el a 
megajánlott insulinkezelést. Az iro
dalom elég szűkösen elemzi a vona
kodás okát, a kevés adat is eltérő egy
mástól. így Ratzmann (Dtsch. med 
Wschr., 1991, 116, 87-90.) eseteinek 
85%-ában az elutasítást az insulin 
krízis-szerepével jelölik meg, ezzel 
szemben Wolffenbuttel és m tsai (Pa
tient Educ. Counseling, 1993, 22,

117-125.) betegei többségükben in
kább pozitív hozzáállásról számolnak 
be. A 3 amerikai szerző jelen dolgoza
tában még 5 olyan irodalm i adatot 
idéz, amelyek próbálnak magyaráza
tot keresni a betegek negatív hozzáál
lását illetően. Megegyeznek abban, 
hogy részben technikai okok, részben 
tapasztalati okok jönnek szóba a je
lentős arányú elutasító m agatartás
ban.

A szerzők 44 m exikói-am erikai di
abeteses beteggel folytatott nagyon 
részletes interjús m ódszer alapján 
igyekeztek bővebben m egm agyaráz
ni, hogy a betegek többsége miért 
vonakodik a szükséges insulin-keze- 
léstől. Betegeik körében a cukorbe
tegség 2-3-szor gyakrabban fordul 
elő, m int az egyéb am erikaiak között, 
így a szerzők azt is feltételezik, hogy 
az insulin-kezelés előnyeiről és há t
rányairól többet is hallottak, mint 
más cukorbetegek. A kiválasztott 44 
beteg életkora 29-69 év között volt, 
zöm ük alacsonyabb iskolai végzettsé
gű, évi jövedelmük is az alacsonyabb 
kategóriába sorolható, NIDDM beteg
ségük tartam a 1-26 év között válto
zott. Közülük 16 beteg m ár insulint is 
kapott, a jelen felmérés idejében kb. 
1/3-uk. A szénhidrátháztartás m inő
sége szerint 60%-uk tartozott a jó, il
letve megfelelően kontrolláltak közé. 
Az interjú a betegek otthonában tö r
tént, a spanyolul írottakat később an
golra fodították és mégegyszer át
nézték.

Az eredmények alapján az derült 
ki, hogy a betegek pozitív hozzáállása 
lényegesen kevesebb, csak 25%-os 
volt a negatív, 75%-os magatartással 
szemben. A pozitív hozzáállás ténye
zői között a jobb vércukorszint biz
tosítása, a jobb közérzet, a tablettánál 
gyorsabb és effektívebb kezelés, a szö
vődmények elkerülése, valamint az 
élet meghosszabbítása és a jobb kont
roll elérésének reménye szerepel. A 
jóval több negatív hozzáállás között 
azok az elképzelések szerepelnek, m e
lyek szerint az insulinozás m ár előre
haladottabb betegségi form át, ismé
telt fájdalmas injectiókat, az insulin 
m iatti m indennapi élet zűrzavarát 
(mintegy „rabszolgaságot”), az insu
linra viszavezethető kellemetlen tü 
neteket, súlyos szövődmnyeket és töb- 
bé-kevésbé megbélyegzést jelent, nem 
is beszélve a költségek emelkedéséről.

Nagyon kevés olyan beteg volt a 
vizsgáltak között, aki arró l számolt

volna be, hogy ösztönös félelmein ú r
rá tudott lenni. Mintegy 7 з - и к  vélte 
úgy, hogy az insulinozás m ár azt je 
lenti, hogy betegségük a legsúlyosabb 
stádium ba került. Mivel a betegek egy 
része m ár insulint is kapott, azt lehet
ne várni, hogy ezek hozzáállása jóval 
pozitívabb, m int a többieké. Ez a m a
gatartás azonban különösen az insuli
nozás bevezetésekor még nem  volt 
egyértelmű, a betegek innen-onnan 
azt hallották, hogy egyes cukorbeteg 
társaiknál felgyorsultak a szövődm é
nyek (vakság elsősorban). Erre vonat
kozóan történeteket is tudtak elm on
dani környezetükből.

Ami az inform ációkat jelenti, ezek 
részben saját tapasztalatra, részben 
másokéra, részben a betegekkel fog
lalkozó orvosok hozzáállására vezet
hetők vissza. Utóbbiak között nem 
volt ritka az olyan megnyilatkozás a 
betegek szerint, amikor az orvos azzal 
„riogatta” betegeit, hogy ha legköze
lebb sem lesznek az ellenőrzés adatai 
megfelelőek, akkor már nem  lehet 
tovább halogatni az insulinozást. Te
hát az orvos részéről m integy b ü n 
tetésként jelent meg az insulin  terá
piára való átállítás.

Az elutasítás okai között többször 
szerepel, hogy a betegek naponta csak 
egyszer kaptak  insulint, s ennek szük
ségességéről korántsem  voltak egy
form án meggyőzve. Szerencsére a be
tegeknek m integy 1/3-ában az ilyen 
insulin-kezelés abbahagyása csak rö 
vid ideig ta rto tt, utána meg lehetett 
győzni őket arró l, hogy az insulinnak 
sokkal több pozitív hatása van.

Részletesen elemezve a válaszokat, 
a vizsgálatot végző szerzőknek is az a 
véleményük, hogy az insulinozással 
kapcsolatos negatív hozzáállás okai 
részben technikaiak, részben tapasz
talataik. Erre u talnak a m ár em lített 5 
szerző adatai is (az idézett 2 ném et 
szerzőn kívül Bashoff és Beaser -  
Postgrad, m ed., 1995,97, 93-96., Wee- 
don és Curry -  Nurs. Times, 1992, 88, 
34-36., továbbá Miller -  Diab. Educ., 
1995,21, 187.)

A technikai okok között az insuli
nozás elsajátításának hibáitól, m agá
tól a beavatkozástól való félelem, 
továbbá a kezelési költségek, az egyé
ni szabadság „elvesztése”, a hypogly
caemiás tünetek  szerepelnek. A beteg 
által kialakított úgynevezett tapaszta
lati tényezők között az insulin m ytho- 
sa áll előtérben (a kezelés m ár a be
tegség rosszabbodását jelenti, nehéz-
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ségek lesznek a szociális életben és a 
m unkahelyen, az insulin a diabetes 
szövődményeit fogja okozni, való já
ban  nincs is szükség rá, hiszen a ko
rábbi kezeléssel is jól megvolt stb.)

Ügy tűnik  tehát, hogy a többsé
gében negatív hozzáállás okai össze
tettek. Biztosan szerepel ebben a szer
zők által vizsgált m exikói-am erikai 
diabeteses beteganyag a m aga sajátos 
viszonyaival, de a hozzáállás kérdésé
ben  az idézett kevés irodalm i ad a t is 
hasonló következtetésekre ju to tt m ás
fajta populációban.

Az ajánlás tehát az insulintól vona
kodó betegek számára elsősorban a 
megfelelő educatióban csúcsosodik 
ki. A gyógyszerváltás előtt a betegeket 
nagyon részletesen fel kell világosí
tani arról, hogy hasnyálm irigyük m ár 
tovább nem  tud insulint term elni, 
ezért életük megfelelő továbbvitelé
hez az insulin-kezelés beállítása m in 
denképpen szükséges és nem  önké
nyes lépésről van szó.

Iványi János dr.

A diabetes intenzív kezelésének  
hatása NIDDM és IDDM betegek ha
lálozásának vagy veseelégtelenségé
nek rizikójára. Heilman, R., Regan, J., 
Rosen, H. (The Heart of Amer. Diab. 
Res. Found., 2750 Clay Edwards Dr., 
Suite 210, North Kansas City, MO 
64116): Diabetes Care, 1997,20,258.

A DCCT tanulmány következteté
seit napjainkban próbálják átv inni 
NIDDM betegek intenzív insulin 
kezelésével kapcsolatban is. Állásfog
lalás még nem  történt, sőt olyan ada
tok is vannak, melyek szerint NIDDM 
betegek intenzív kezelése so rán  hy- 
perglycaemia, továbbá cardiovascula
ris szövődmények fokozódása figyel
hető meg (Yki-Järvinen, H. és m tsai: 
N. Engl. J. Med., 1992,327,1426-1433., 
továbbá Abraira, C. és mtsai: Diabetes 
Care, 1995,18, 1113-1123.).

A North Kansas City-i szerzők ta 
nulm ányukban úgy próbálták az el
lentétes véleményeket kiküszöbölni, 
hogy a m indkét csoportba tartozó  
diabeteses betegeiket úgy osztályoz
ták, hogy egyik rész közel m ásfél év
tizeden át részesült intenzív insulin  
kezelésben, a másik csoportba azok a 
betegek tartoztak, akiknél á tlagosan 1 
évnél hosszabb időt még n em  vett 
igénybe az intenzív insulinozás.

780 beteget választottak ki a kétfaj
ta diabetesesek közül, az első csoport
ba 96 IDDM és 113 NIDDM (összesen 
209 beteg), a másodikba 194 IDDM és 
377 NIDDM beteg (öszesen 571) 
került. Az ily módon csoportosított 
betegek demográfiai adatai jórészt 
egyezőek voltak, bár a m ásodik  cso
portba tartozó NIDDM-es betegek 
életkora induláskor fiatalabb volt, 
mint az első csoporté és a hasonló
képpen m ásodik csoportba sorolt 
NIDDM nőbetegek súlya több volt, 
mint az első csoportbelieké. Egyéb
ként sem a HbAic értékében, sem a 
testsúlyban, a kiindulási életkorban, 
vérnyom ásban és a nikotinfogyasz
tásban nem  volt a kétféle m ódon cso
portosított betegek között különbség. 
Összehasonlításként induláskor vala
mennyi beteg, illetve I. és II. típusú 
cukorbetegek com orbiditásos indexét 
is figyelembe vették (súlyosság sze
rint 0-3 közötti értékeket számítva). 
Ennek az indexnek a m eghatározása a 
halálozás megítélésében jelentős sze
repet játszott, m ert az összes betegre 
vonatkoztatva is arányosan növeke
dett a halálozás a súlyossággal s 
ugyanez látható a típusok szerinti 
megoszlásban is. Az eredm ények m i
nél pontosbb regisztrálása érdekében 
számításba vették a kiválasztott bete
gek nagyon gondos cardiovascularis 
szűrését, gondozását is, endokrinoló- 
gussal kiegészített gondozói team 
működésével.

A szénhidrát-anyagcsere a vizsgált 
időszakban nagyobb ingadozást nem 
mutatott. Az NIDDM betegek átlagos 
HbAic értéke m inim álisan haladta 
meg az IDDM betegekét (8,1%).

Az intenzív insulin kezelés időtar
tama szerint csoportosított betegek 
között elsősorban az NIDDM betegek 
halálozásának alakulását figyelték. 
Egyértelműen kedvezőbbek voltak az 
adatok az első csoportba sorolt bete
gek között, az összm ortalitás csökke
nése 22% volt a m ásodik csoporthoz 
viszonyítva s ugyanilyen significans 
volt a különbség a com orbiditási in 
dex súlyossága szerint is (<3 esetei
ben) az első csoport javára (45%-os). 
Az intenzív és hagyományos insuli- 
nozási m ódszer ugyancsak tükröző
dött az első csoportba sorolt NIDDM 
betegek esetében, m égpedig az inten
zíven kezeltek javára: az összm ortali
tás 29,65% volt vs. 56,00%, ugyanez 
significans volt a cardialis és renalis 
m ortalitást tekintve is -  10% körüli,

szemben a hagyományosan insulino- 
zottak 40, illetve 33%-ával.

Az eredmények szerint (ebben nem 
kis szerepe van a kiterjesztett gondo
zásnak is) a tartós intenzív insulin ke
zelésben részesült NIDDM betegek 
cardialis m ortalitása sem növekedett, 
sőt csökkent és az intenzív terápiát 
várható előnyeinek ismertetése után 
elfogadták az NIDDM betegek is.

Iványi János dr.

Az orális contraceptivumok és az 
NIDDM közötti öszefüggés prospec- 
tív tanulmánya USA-beli nőkön.
Chasan-Tber, L. és mtsai (181 Long- 
wood Ave., 3rd floor, Boston, MA 
02115, USA): Diabetes Care, 1997, 20, 
330.

Az USA-ban 1976-ban igen nagy volu
m enű tanulm ányt végeztek olyan tá
jékozódásra, hogy 30-55 éves nők 
között a II. típusú  diabetes milyen 
gyakorisággal fordul elő. A vizsgála
tok eredménye szerint ez 2%-nak 
adódott, ez volt a Nurses’ Health Study 
I (Manson, J. E. és mtsai: Arch. Intern. 
Med., 1991,151, 1141-1147.).

Ugyanez a m unkacsoport Nurses’ 
Health Study II tanulm ányában 25-42 
év közötti nőket választott ki, ügyelve 
arra, hogy közöttük ne legyenek dia
betesesek, koszorúér-betegek, ce
rebrovascularis insultust elszenvedet
tek és rosszindulatú daganatosak. A 
vizsgálatokat 1989-ben kezdték, még
pedig olyan kérdőívek segítségével, 
amelyek diabetesre utaló tüneteket, 
diagnosticus teszteket és az esetleges 
terápiát foglalták magukban. 4 év 
múlva a kérdőívek kiküldését megis
mételték és ebben még m arkánsab
ban utaltak a diabetes biztos diagno- 
sisára. 98 590 ápolónő válaszait tu d 
ták értékelni, közöttük  4 év alatt 185 
diabetes diagnózisa igazolódott. A 
kérdőíveken contraceptivum ok sze
désére is kértek válaszokat. Ez nem 
volt túlzottan egyszerű, m ert a vizs
gált időszakban az USA-ban 227 féle 
szer volt forgalomban. A kört úgy is 
szűktették, nagyobb vagy kisebb 
adagú progesteron volt-e a készítm é
nyekben, továbbá úgy is, hogy a nők 
sohasem szedtek, vagy elhagyták, vagy 
jelenleg is szedik a contraceptívumo- 
kat. 2 kategóriát vettek a szedés időtar
tamát illetően: 2-10 hónap között, il
letve 10 h ó n ap -1 év közöttit. Mindeze-
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ken kívül a jobb megítélhetőség céljá
ból a contraceptívumokat szedőket és 
nem szedőket életkor, testsúly, do
hányzás, a diabetes familiáris előfor
dulása, szülések, fizikai aktivitás, alko
hol-fogyasztás, etnikumok, infertilitás, 
emelkedettebb koleszterin és vér
nyomás szerint is csoportosították és 
ily módon állapították meg a relatív 
rizikót.

Az eredmények szerint a con tra 
ceptívumokat sohasem  szedők és a je 
lenleg is használók között nem  volt
számottevő kölönbség NIDDM riz i
kóját illetően a 4 év alatt. H asonló
képpen a contraceptívum ok szedését 
m ár abbahagyok között sem volt 
rizikóbeli növekedés.

Ami a szerek hosszabb vagy rövi- 
debb ideig tartó szedését jelentette, az 
előbbiek „javára” m ár volt különbség az 
NIDDM rizikóját illetően, hasonlóan a 
vizsgáltak idősebb korosztályában 
(35-39 évesek). Az egyidejűleg kissé el- 
hízottabbak között is hasonló m inim á
lis rizikónövekedés volt megfigyelhető.

A contraceptív szerek -  többségük
ben kisebb progesteron tartalm úak -  
között diszkrét és nem significans 
különbségeket láttak akkor, ha a vizs
gáltak monofázisos készítményt hasz
náltak és nem trifázisos szereket.

A számítások szerint a vizsgáltak 
közül előre az volt m egm ondható, 
hogy a contraceptívumokat jelenleg is 
szedők között 100 000 egyén-évre 
számítva m indössze 2 NIDDM-mel 
lehet számolni. Ez a rizikó gyorsan 
megszűnik, ha a szer szedését abba
hagyják. M indenesetre a kis dózisú 
progesteront tartalm azó készítm é
nyek használata a vizsgált korosztályú 
nők között nem  jelent különösebben 
magas NIDDM rizikót.

Iványi János dr.

TRANSZFŰZIÓ

Kínában fertőzöttek a vérkészítmé
nyek. Meijer Van Putten, ]. В.: Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 2364.

Egy Kínában népszerű vérkészít
mény, mely erősíti az ellenállást máj 
és vesebántalmaknál, látszólag AIDS- 
vírus ellenanyagokat is tartalm az. A 
Wolongsong nevű szerről van szó, 
melyet emberi fehérjéből készítenek 
és Kínában recept nélkül kapható. Az 
„elixír”-től eddig még senki sem lett

AIDS-beteg, de a kínai autoritások 
nyugtalanok és a szer árusítását be
szüntették. A Wolongsongot gyártó, 
valamikori katonai klinika Guangz- 
hou-ban, Hongkong határában  be
szüntette m űködését (Newsweek, nov. 
11.). A Wolongsong album inkészít- 
ményről szóló hírekkel beism erte a 
kínai kormány, hogy m ár kezdődnek 
náluk is az AIDS-el kapcsolatos prob
lémák. 1994 óta vizsgálják a vér egy 
részét AIDS-re. 9 év óta van hivata
losan elism ert AIDS Kínában, de még 
mindig „idegenek közt előforduló 
betegségnek” nevezik, amit nem  szük
séges tesztelni. Hivatalosan m ost 4000 
seropozitív esetről tudnak Kínában, 
de hallgatólagosan ez valószínűleg 
100 000-nek felel meg. A vér Kínában 
ritka érték, m ert minden donatió  tabu 
alá tartozik, Konfucius szerin t „m in
den hajszál és bőrünk” az őseinktől 
származik és ezt intésnek m agyaráz
zák és halálunknál is „egészben kell 
maradni” és a legnagyobb átoknak 
számít, ha valakinek azt kívánják, 
hogy „ne egészben haljon m eg”. A 
maoizmus fénykorában, az ötvenes 
években a véradás még nem  állott a 
középpontban és elég volt a központ 
egy felhívása, vért adtak töm egesen, 
nem törődve a tabuval. A szabadpiac 
jelentkezésekor a forradalm i elán 
gyakorlatilag eltűnt és b á r léteznek 
még véradási kontingensek az állami 
alkalmazottaknál, de m indenki meg
próbál m entesülni ez alól. Az adott 
vért hígítják és sokan m egfizetik a 
véradásnál a helyetteseiket. Bár a 
munkavállalóknál elő van írva  a vér
adás, de ha megfizetett helyetteseik 
adják helyettük a vért, a nem  kivizs
gált alteregójuk vére nem esik vizsgá
lat alá, így az egész vérellátás ve
szélybe kerül ezáltal, a városokban a 
megfizetett donorok egységenkint 
20-30 guldent kapnak, ez többnapi 
bér a m unkásoknál. Nem ritkaság, 
hogy maffiaszerű szervezetek foglal
koznak vérbegyűjtéssel. 1995-ben egy 
banda került horogra, mely öregektől 
vett vért folyamatosan. K ínában a 
vérügy annál bizonytalanabb, minél 
inkább kiterjed ez a sík vidékre is. A 
véradóállomásoknál bevett szokás, 
hogy a hygienét nem tartják  be. A vér
begyűjtésnél pl. bevett szokás, hogy 
nem sterilizálják minden véradó után 
a készülékeket. A készülék így 
ugyanazt a szerepkört tölti be, m int a 
közös fecskendőhasználat a drogo
soknál. Előző évben tö rtén t az a

borzalm as eset Guan provinciában, 
ahol 400 em bert fertőztek meg. A 
vérállom ás nem  vezetett jegyzőköny
vet a résztvevőkről, így az eü. 
vezetőség nem  találta meg a fer
tőzőket, akik ezek szerint m ásutt is 
fertőzni fognak. Úgy néz ki, hogy a k í
nai autoritások kezdik belátni, hogy 
ez így nem  m ehet tovább. A HÍV 
fertőzések terjedőben vannak, „a sex
szel és vérrel leállni m ár késő, tenni 
kell valam it, amíg nem  késő” és „Kína 
egy történelm i hiba elkövetése előtt 
áll”.

Ribiczey Sándor dr.

Akut, nem kardiogén tüdőödéma 
trombocita transzfúziót követően.
Virchis, A. E. és mtsai (Dept, of Haema- 
tological Medicine, Hillingdon Hos
pital NHS Trust, Uxbridge, middlesex 
UB8 3NN, Anglia): BMJ, 1997,314,880.

Ha a vérkészítmény beadását követő 6 
órán belül tüdőödém a alakul ki, akut 
tüdőkárosodásra kell gondolni, mely a 
transzfúzió második leggyakoribb 
szövődménye. A legfőbb halált okozó 
szövődmény az akut hemolízis, mely 
АВ0 vércsoport inkompatibilitás kö
vetkeztében jön létre. A transzfúziós 
szövődményként kialakuló, nem kar- 
diális eredetű akut tüdőkárosodást 50 
éve írták  le az USA-ban. Gyakorisága 1 
: 5000-hez. A betegek 70%-a gépi 
lélegeztetésre szorul. Főként idősebb, 
anémiás betegeknél lép fel. A respirá
ciós distress iv. dexamethasone (8 mg 
2x naponta) adására 48 óra alatt javul, 
ezt követően a tüdő rtg képe norm ali
zálódik. Fellépését gyakran kíséri láz, 
görcsök, hipotenzió. EKG és UH-vizs- 
gálat szív-eltérést nem jelez. A patoge- 
nezis központjában granulocita el
lenes antitestek állnak. Fellépése vár
ható throm bocita beadását követően, 
m ert a készítményt plazmában állítják 
elő. A donorplazm a tartalm azhat első
sorban HLA rendszerbeli ellenanya
gokat, melyek között hatékony leuko- 
agglutininek is lehetnek. Az ellenanya
gok a tüdő érrendszerében aktiválják a 
fehérvérsejteket és a komplement 
rendszert. Ezt anafilatoxin felszabadu
lás kíséri, mely serkenti a citokinek ter
melődését, a neutrofil sejtek kemo- 
taxisát és aggregációját. Mindez kapil
láris endotél károsító hatású, az alveo- 
lusokba folyadék ju t tüdőödém a ala
kul ki.
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Szerzők esetismertetésében az idős, 
akut megakarioblasztos leukém iás ffi 
beteg ABO kompatibilis vörösvérsejt, 
majd alkalmanként 4-4 donortó l 
poolozott trombocita transzfúziókat 
kapott. A respirációs distress k ialaku
lását követően a trom bocita dono
rokat vizsgálták, akik közül egyiknél 
HLA-A2, ill. HLA-A28 ellenanyagot 
találtak, m íg egy másiknál HLA-A28 
antigént. A transzfúziós szövődm ény 
tehát a donorok egymás közötti in
kom patibilitása következtében ala
kult ki. Cikkükben felhívják a figyel
met erre a 6% körüli halálozással járó, 
súlyos szövődményre.

Harsányi Veronika dr.

BIOETIKA

O rvostudom ány és etika. Pro Familia 
Magazin, 1996,24,6. sz.

Nehéz m a eligazodni a tekintetben, 
hogy mi tekinthető etikusnak a m edi
cina területén -  és más vonatkozás
ban is - ,  hisz oly gyors változásoknak 
vagyunk szemtanúi, hogy ami tegnap 
még fikció volt, az mára megvalósult. 
Bizonytalanná válik az állam polgár 
abban a tekintetben, hogy m iként ítél
te meg a változásokat, a m odern  tech
nikát. Németországban pl. sokan ki
fogásolják, hogy a polgárok pénzén -  
az adóból -  sokat költenek a jövő 
technológia fejlesztésére, így a bioló
giai kutatásokra. Ennek is van azon
ban etikája és ez bizonyos m értékig 
egyúttal politika is. E téren is változik 
a felfogás, m ert pl. annak a megítélése 
is nehéz ma, hogy mi a bal- és mi a 
jobboldali politika.

A bio etika fontos azért is, m ert a 
kutatás a „nő”-t is érinti és ezért is 
foglalkozik e kérdéssel a folyóirat egy 
külön szám ban. Egyértelmű állásfog
lalás szinte lehetetlen, hisz a téma 
sokrétű. Az, ami ma keresztülvihető
megvalósítható, sokszor ü tközni lát
szik az em beri jogokkal. Vajon egy 
embrió, vagy egy agyhalott em ber 
setjei, vagy szervei milyen feltételek 
esetén használhatók fel egy súlyos 
beteg felnőtt gyógyítására. Baj, ha az 
etika csak kullog a technológia hala
dása után. Az egyes cikkek feltehetően 
nem tudnak  minden kérdésre választ 
adni, de m indenképp hasznos, ha leg
alább elgondolkozunk e problém ák 
felett.

Sok szó esik az em ber értékéről és 
méltóságáról. M inek az alapján lehet 
állást foglalni a tekintetben, hogy hol 
a határ, ki tekinthető „em bernek”. 
[Refi: Em lékezzünk vissza a közel
múltra, amikor a terhességmegszakí
tás fe le tt vitatkozott a parlam ent és 
többek között azt is vitatták egyesek, 
hogy emberölés-e az abortus, hogy 
helyesebb megoldás lenne a nem kí
vánt magzatot megszülni és örökbe
adni stb.] Nagy botrányt okozott a n ő 
gyógyász professzor azzal, hogy azt 
ajánlotta az anencephal m agzatot 
viselő terhesnek, hogy ne szakíttassa 
meg a terhességét, hanem  szülje meg 
és ajánlja fel a „gyermeke” szerveit 
transzplantációra. Ezzel végső soron 
több beteg gyerm eken kívánt segíteni, 
de hol érvényesül akkor az anence
phal értéke és méltósága, ami érdek- 
ellentétben áll az átültetésre várók 
érdekeivel -  értékével és m éltóságá
val. [Ref: Arról nem ír a szerző, hogy 
netán anyagi előnnyel is járt-e ez a 
terhes számára, milyen volt a nő szo
ciális státusza. Emlékszik a referens 
arra az esetre, am ikor a szintén anen- 
cephhalia m iatt felajánlott terhesség
megszakításba nem egyezett bele a nő, 
mert akkor csak rövid ideig kapott vol
na táppénzt, m int ha megszülné és a 
táppénz kevesebb, m int a „gyermek
ágyi időre” eső kifizetett összeg. Több- 
gyermekes szegény asszonyról volt 
szó.] A törvényes szabályozás szerint 
más illeti meg a m egszületett és még 
meg nem  született „em bert”. Azt is 
lehet m ondani, hogy vannak tehát 
emberek, akik személyek és vannak, 
akik nem-személyek. Ez utóbbiaknak 
csak akkor van „értékük”, ha valaki 
szám ára „érték”-et jelentenek, azaz 
értékes csak a kívánt gyermek? Az 
Alzheim er-kórban szenvedő öregek
nek, m int nem-személyiségeknek 
nincs is tehát értékük, nem is lehet 
mélóságuk?

Közismert, hogy a náci-Ném etor- 
szágban orvosi asszisztenciával foly
tak gyilkosságok és álorvosi k ísér
letek és ezért N ürnbergben 20 orvos 
ellen folyt háborús bűncselekm ény 
m iatt per. Közülük 7-et kivégeztek, 9- 
et sokévi börtönre ítéltek, a többit fel
mentették. Egyek szerint N ürnberg
ben a győztesek igazságszolgáltatása 
érvényesült, noha orvosok döntöttek 
afelett, hogy ki a m egsem m isítendő -  
értéktelen -  elmebeteg (70 000 ném et
ről volt szó!), ki kerüljön a gázkam 
rákba azonnal és ki a lassan, de szin

tén a krem atórium ba vezető em berte
len m unkára, kinél végezzenek ún. 
álorvosi kísérleteket (lehűtés, ala
csony légnyom ás, fertőzés, ikerkuta
tás stb.). A kísérletek alanyai az érték
telen em berek (rasszok és aszociáli
sok) voltak és azt kutatták, hogy hogy 
lehet a felsőbbrendű faj szám ára hasz
nos következtetéseket levonni. Nyil
vánvaló, hogy nemcsak a N ürnberg
ben bíróság elé került orvosok vettek 
ebben részt egyfelől, másfelől pedig a 
szerzett tapasztalatokat később kö
zölték, m ert voltak hasznosítható 
tapasztalatok, de a „forrást” elhallgat - 
tákl.

A náci időkben a kutatás hadi célo
kat szolgált, tehát a katona érdekében 
történtek a kutatások a lágerekben, 
más szavakkal ott orvosilag meg
szervezték a tömeggyilkosságot.

Napjainkban a helsinki deklaráció, 
ill. annak többször m ódosított vál
tozata -  igyekszik elejét venni a visz- 
szaélésnek, am ikor egyfelől feltétel az 
„informed consent”, másfelől pedig 
az, hogy arányban álljon a spontán 
vállalt rizikó is a várható társadalm i 
haszonnal, ezért minden kísérletet az 
etikai bizottságnak kell engedélyeznie 
(szervátültetési törvény, a praenatalis 
géndiagnosztika, a génterápia stb.).

A reprodukciós medicina napjaink 
„slágere”, ezen belül az ICSI a legújabb 
lépés. O rszágonként eltérő a repro
dukciós technika engedélyezése, ebbe 
beleszól a politika, gazdasági helyzet 
és a vallás is. Bajorországban pl. en
gedélyezett az ICSI, de tilos a hetero- 
log inszem ináció. Ez az eljárás na
gyon drága (4000 DM/ciklus) és 
aránylag r itk án  (15-25%) eredm é
nyes. Belgium ban 439 ICSI gyermek 
közül 3,6% súlyos fejlődési rendel
lenességgel született (átlag 1%). Ezt 
kivédendő alkalmaznak praenatalis 
diagnosztikát, sőt napjainkban már 
praem iplantációst is. Mindezekre 
azért van szükség, m ert a fejlett orszá
gokban a sperm akép romlik, m ert 
aránylag idős korban vállalkoznak 
szülésre. A sperm atogenesist károsít
ja többek között a környezeti szeny- 
nyeződés, a sok stresz, az STD (ma fő
leg chlamydia). ICSI felesleges lenne, 
ha rövidebb lenne a képzésidő, keve
sebb a stressz és a környezetszennye
zés, tehát azt kellene befolyásolni, 
csökkenteni, am i fejletté teszi a gaz
daságot.

A m odern  reprodukciós medicina 
sok olyan kérdést vet fel épp az ember
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értéke és méltósága tekintetében, 
amire vonatkozóan még nem  született 
vitathatatlanul elfogadható álláspont, 
noha ezekkel az egyháztól kezdve az 
európa-parlam entig „m indenki” fog
lalkozik. Hétköznapi értelemben 
ugyan ki tekinti em bernek a négysej
tes praem briót. Szabad-e embriókat 
lefagyasztani és ha igen, m eddig lehet 
ezeket tárolni és a határidő után mi 
történjék  velük. Lehet-e ezekkel a fe
leslegessé vált sejtcsoportokkal kísér
leteket végezni és ha igen, milyen 
m értékben és mely korhatárig. Hisz 
végső soron már túlnépesedés van az 
ilyen embriókból. Nehéz a mérték- 
tartás, m ert végső soron az orvostu
dom ány ezen ága éppen azért alakult 
ki, hogy segítsen azokon, akik sze
retnének gyermeket. Mi a „term é
szetes”? Hormonkezelés hatására te
herbe esni nem  természetes. Ha pedig 
így nyolcas-ikerterhesség keletkezik, 
szabad-e belőlük 6-7-et „megölni”, 
hogy legalább 2-3 élő gyermeke még
is legyen a nőnek?

A praenatalis diagnosztika sok sú
lyos fejlődési rendellenességet kiszűr, 
de nem  mindet. M inden gondosság 
ellenére születnek súlyosan károso
dott gyermekek s ezért egyes családok 
szerencsétlenek és szemrehányást 
tesznek az orvosnak -  perük  őket -  és 
az orvosban felmerül a kérdés, hogy 
etikusan megtettek-e m indent a baj 
megelőzésére. A szellemi fogyatékos 
önm aga nem  is „szenved”, annál in
kább a szülő, akinek a sors adta más
ság elfogadásához komoly pszichote
rápiás -  és anyagi -  segítségre van 
szüksége.

Az egészségügyi újságírónő rész
letesen leírja saját kálváriáját. Teher
beesése előtt rubeolára megszűrette 
magát, majd korai terhessége alatt -  
nyaralni volt -  amikor „valami kiütés
félét” észlelt, hazaérkezése után or
vosához (nőgyógyász professzor) for
dult, aki megnyugtatta őt, hogy ez 
csak valam i bőrbetegség volt. A beteg 
kérésére vett tőle vért. A típusos rube
ola okozta súlyos fejlődési rendelle
nességgel született azonban a gyer
mek és utólag -  a per során -  derült 
ki, hogy nem  küldte el az orvos a vért 
tesztelésre. Az anya azért perelte az 
orvost, hogy fedezze az állandó fel
ügyeletre szoruló ellátás költségét és 
gondoskodjon a gyermek későbbi el
látásáról is, amikor m ár meghal az 
anya. A per befejezése előtt azonban 
az orvos halt meg. Az anya leírja

m indazokat a keserveket, amiken a 
gyermeke ellátása során 19 év alatt á t
m ent, miközben szerette, gondosko
do tt róla.

A praenatalis diagnosztika sok el
változást ki tud  szűrni, de talán még 
előtte el kellene döntenie az anyának, 
hogy milyen m értékű rendellenes
séget tud elvállalni, m i legyen a határ 
a megszakítás-kiviselés eldöntésében. 
Ez az anya súlyos etikai kérdése, hisz a 
károsodott gyermek is az ő gyermeke!

Vannak, akik attól teszik -  tennék -  
függővé a terhesség sorsát, hogy milyen 
nem ű a gyermek. [Ref.: Ez a probléma 
korábban itthon is felmerült.] Sőt még 
az az igény is felmerül, hogy ha valaki 
szeretne egy gyermeket, de ikerter
hessége van -  spontán! -  szabad-e k í
vánságára az egyiket megszakítani, 
m ert kettőt nem akar -  nem tud -  vál
lalni.

Az emberi élet védői a megszakítás 
u táni magzati szöveteket is „védik” 
olykor. Parkinson-kór gyógyítására 
embrionális szövetet lehet felhasznál
ni. De etikus-e em beri szövetet 
gyógyszer-alapanyagként felhasznál
ni akkor is, ha nem  alapanyag-nyerése 
végett történik a megszakítás. Mivel 
pedig a politika határozza meg, hogy 
m it „szabad”, a „m últ” -  a náci idők -  
befolyásolják a törvényhozókat. A 
Parkinson-kór nem csak a kézreszke- 
tésben jelentkezik és a széles skálájú 
panaszok miatt valóban „szenved” a 
beteg, a dopam inpótló gyógyszerek 
hatása véges, de az embrionális agy 
transzplantációja pótolhatja a dopa- 
m int. így lényegileg ez a transzplantá
ció nem  különíthető el egyéb szervek 
átültetésétől, mégis ezen van a nagy 
vita.

Kétségtelenül nem  helyeselhető 
születésszabályozási m ód az abo r
tusz, de úgy tűnik, hogy hiába áll ren 
delkezésre számos megbízható fo
gamzásgátló eljárás, kénytelen m in 
den törvényhozás azt engedélyezni, 
m ert különben feketén keresnek -  és 
találnak -  a nők megoldást. És ha m ár 
m egtörténik a terhességmegszakítás, 
m iért ne lehetne az „anyagot” m ások 
hasznára igénybe venni s nem a vö
dörbe önteni. A kérdés nagyon b o 
nyolult. Bele kell-e egyeznie abba is a 
nőnek, hogy az abortum ot „felhasz
nálják”? A m egszakítást végző orvos -  
intézet -  is legyen m otivált arra, hogy 
az abortum ot úgy fogja fel, hogy az al
kalm as legyen a felhasználásra. S 
m indezekre tehát egy ipar épül rá,

gyárak keresnek rajta -  m ár szinte el 
is felejtkeznek arról, hogy betegeken 
így segíteni lehet -  és kialakulhat az 
etikátlan -  fekete -  anyaggyűjtés, a 
szerv-prostitúció. Volt nő, aki azért 
akarta volna inszem ináltatni magát, 
hogy a saját apján segítsen azzal, hogy 
ezt a terhességet m egszakíttatja. Félő, 
hogy kellő biztosíték nélkül horrorba 
illő fötusagy-kereskedelem fog kiala
kulni, netán a gazdag országokba fog
nak im portálni agyszövetet a szegény 
országokból, m int ilyenre m ás vonat
kozásban ugyan, de volt m ár példa.

Másik kényes téma az eutanázia. 
Egyes országokban törvény szabá
lyozza, hogy milyen körülm ények kö
zött m egengedett, van m ár öngyilkos 
automata készülék is, sok orvos elveti 
a legalizált gyilkosság lehetőségét, 
ugyanakkor m egindulhat az öngyil
kos túrizm us is oda, ahol az eutanázia 
legális, ahol van „autom ata”. Valójá
ban az autom ata -  am iről a magyar 
media is em lítést tett -  csak önbecsa
pás az orvos részéről, m ert ha nem  is 
ő szúrja be az injekciót, neki kell a mé
regről gondoskodnia és az autom atá
ba töltenie, tehát csak m enekülés a fe
lelősség alól.

Joggal m erülhet fel az a kérdés is, 
hogy a Pro Familia szervezet és ennek 
a folyóirata m iért foglalkozik az eu
tanáziával, hiszen nem ez a profilja. 
Az eutanázia és az abortusz között 
azonban van ném i hasonlóság, hiszen 
mindkettő „gyilkosságának fogható 
fel.

De az élet ennél sokkal bonyo
lultabb. Ha eutanáziáról beszélünk, 
általában öreg és gyógyíthatatlan, fáj
dalmak m iatt szenvedő em berekre 
gondolunk, de léteznek súlyos fejlő
dési rendellenességük m iatt teljes ér
tékű em beri életre alkalm atlan gyer
mekek, e korú  betegek is, ak ik  helyett 
a szülőknek van „joguk” dön ten i és a 
gyermek m ár a Pro Fam íliához tar
tozik. [Ref: Ilyen eset nemrég fordult 
elő hazánkban is és erről a sajtó be is 
számolt.] Prim itív társadalm aknak 
van halál-tradíciója, a fejlett csak az 
életet ism eri, a halálnak nincs „érté
ke”. Feltehető, hogy sok em berre 
m egnyugtatóan hatna az a tudat is, 
hogy „választhat”, létezik legális eu
tanázia, de ahhoz kell egy em ber -  or
vos -  segítsége, m ert egyedül m ár 
képtelen az öngyilkosságra, állapota 
miatt nem  tud  mérget -  feketén -  be
szerezni, az emeletről leugrani, fel
akasztani magát. A lakosság etikai
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szemlélete többnyire elutasítja az eu 
tanáziát, nem  is beszélve az o rvo 
sokról és arról, hogy lesz-e praxisa 
annak, aki vállalja az eutanáziát, fel
keresik-e őt azok is, akik gyógyulni 
akarnak.

Aszódi Imre dr.

Az etikai bizottság elemzése az alap
ellátásban végzett gyógyszer-ki
próbálási vizsgálatokkal kapcsolat
ban. Wise, R, Drury, M. (Cin. Rés. 
Ethics Commit. RoyalCommit. Royal 
Coll. Gen. Pract., London, U. K.): BMJ, 
1996,313,1245.

Egyre több a vita a helyi etikai ta n á 
csok szerepét, szervezetét és teljesít
ményét illetően a multicentrikus v izs
gálatokkal kapcsolatban. Az Általános 
O rvosok Királyi Kollégiumához ta r 
tozó Klinikai Kutatás Etikai B izott
sága az alapellátásban végzett k u ta 
tással foglalkozó, évekkel ezelőtt k ö z
zétett állásfoglalást ezzel a m ostani, 
100 vizsgálat értékelése alapján készí
te tt ajánlásával kiegészítve az ú jo n 
nan  létesülő etikai bizottságok m u n 
káját szeretné segíteni. Bár a 100-ból 
82 esetben engedélyezték a vizsgálat 
elvégzését, 45-nél az eredeti protokoll 
m ódosítására volt szükség. Erre leg
gyakrabban biztonsági szempontok; 
így a nem megfelelő gyógyszer dózis, 
a nem  megfelelő orvosi felügyelet 
vagy a nem kívánt reakciók észlelésé
nek hiányosságai miatt volt szükség. 
Különös figyelmet fordítottak a rész t
vevő orvosok arányos anyagi é rde
keltségére, hogy ne a vizsgálatba vont 
személyek m inél nagyobb szám a le
gyen a vezérlő elv. Több tervezetben a 
vizsgálatok állami egészségügy te rh é 
re történő végzése szerepelt. Ezzel 
kapcsolatban szükségesnek tartják , 
hogy a tanulm ányban szereplő v izs

gálatokat világosan különítsék el 
azoktól, m elyek a betegellátás részét 
képezik. Az esetek 18%-ában a 
betegek tájékoztására szolgáló ívet 
kellett m ódosítani. Sok esetben túlsá
gosan bonyolult volt a megfogal
mazás és sok felesleges inform ációt 
tartalm azott, ugyanakkor a vizsgálat
ba vont személyek jogait nem  részle
tezte. Nem tájékoztatta a résztvevőket 
a vizsgálat önkéntes abbahagyásának 
lehetőségéről, nem  utalt a kártérítés 
lehetőségére és az esetleg fennálló ter
hesség jelentőségére sem.

A tervezetet 18 esetben kellett el
utasítani. Hét alkalommal találták úgy , 
hogy biztonságosabb lenne kórházi kö
rülmények között elvégezni azt. A bi
zottság a várható következtetéseket 
tartotta elégtelennek öt esetben, egy
ben pedig m ár igazolt hatású gyógy
szert vizsgáltak volna. Öt esetben a ko
rábban alkalmazott gyógyszeres keze
lés felfüggesztéséhez nem járult hozzá 
az etikai bizottság. (Ez újonnan felfe
dezett betegek vizsgálatba vonásával 
lenne megoldható, ami viszont vagy a 
kipróbálás időtartam át nyújtaná túlsá
gosan hosszúra, vagy nagy számú cent
rum bevonását tenné szükségessé.) A 
tudományos értékű következtetéseket 
várhatóan nem  eredményező és a már 
bizonyított hatású gyógyszerrel kap
csolatos vizsgálatok a bizottság véle
ménye szerint főként üzleti, illetve rek
lám célokat szolgáltak volna. Egy, már 
korábban szedett gyógyszer helyette
sítéséhez csak az eredeti hatástalansá
ga vagy mellékhatások jelentkezése 
esetén járulnak hozzá. A nem randomi- 
zált összehasonlító vizsgálatokat és 
azokat, amelyek nem összehasonlításra 
alkalmas gyógyszer, hanem placebo 
kontrollal történtek volna, nem  tartot
ták etikusnak, ezért nem engedélyez
ték. A benyújtott tervezetek csupán 
46%-a volt randomizált, kontrollált 
vizsgálat.

A vizsgálatot végzők tervezettnél ki
sebb számú részvétele miatt nem kez
dődhetett meg a vizsgálatok 39%-a! 
Ennek oka az érdekeltség hiánya, mert 
bár a résztvevő orvosok díjazásban ré
szesültek, az asszisztensek és admi
nisztratív dolgozók időigényes és sok
szor fárasztó túlmunkáját nem hono
rálták. A vizsgálatba vont személyek 
száma 37%-kal kevesebb volt a terve
zettnél, újabb 23% részvételét menet 
közben függesztették fel. A kezelés fel
függesztésének okáról sok esetben, 
nem  történt említés. A dokumentált 
esetek 57%-ában mellékhatás jelentke
zése, 26%-ában a hatástalanság miatt 
került rá sor. A statisztikai módszerek 
hibás megválasztása miatt a kapott 
eredmények több esetben nem voltak 
bizonyító erejűek. A fentiek miatt az 
adott gyógyszer hatásosságát összeha
sonlító próbák 90%-ában született a 
gyógyszergyár által várt eredményt, a 
tolerálhatóság 75%-ban sikerült alátá
masztani. A bizottság hasznosnak tar
taná külső specialista időszakos közre
működését, valamint statisztikus szak
em ber bevonását is.

Az eredményeket csupán a befe
jezett vizsgálatok 27%-ában közölték 
szaklapokban, 30%-uknál sem kong
resszusi bemutatás, sem más nyilvános 
ismertetés nem történt. Ez az ilyen tí
pusú kutatások értékét, másfelől az 
alapmotivációt minősíti. Az eredmé
nyek közlése felelőséget jelent, ami a 
vizsgálat színvonalának emelkedését 
eredményezi. A negatív eredmény köz
readása nehéz, sőt kényelmetlen lehet, 
etikai szempontból mégis ez várható el. 
Mivel ezekről a vizsgálatokról nincs 
országos nyilvántartás, a közölt megál
lapítások nem tekinthetők reprezen
tatívnak az alapellátásban történő 
gyógyszerkutatást illetően.

Darnót Gábor dr.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége -  az Országos Szemészeti Intézet szakmai támogatásával -  tanácskozást 
tart 1997. október 8-án, 10.30 órai kezdettel a szövetség székházában: Budapest, XIV., Hermina út 47.
Az ülés levezető elnöke: Prof. Dr. Brooser Gábor.
Előadók: Prof. Dr. Imre György, Prof. Dr. Follmann Piroska, Prof. Dr. Salacz György, Dr. Biró András főorvos.
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ÖTÖT EGY CSAPÁSRA!

H. pylori-val összefüggésbe hozott kórképek

Lansoné
(lansoprazol 30 mg kapsz.)

Protonpumpa bénító, gyorsabb, tartósabb 
hatással, nagyobb költség-hatékonysággal

A gyomor- és nyombélfekély 
végleges gyógyulásának kulcsa 
a Helicobacter pylori eradikációja.

A H. py lo ri fe rtőzés  e rad ikác ió já ra  nem zetközileg  a já n lo tt 
sémának (Maastricht Consensus, 1996) megfelelő ajánlásunk:

egy héten át napi: 2x1 kapsz. Lansone® 
plusz 2x2 tabl. Kiion 

plusz 2x250 mg clarithromycin 
(A Kiion helyett a feltételezhetően metronidazol rezisztens esetekben 
2x1000 mg amoxycillin adható 2x500 mg clarithromycinnel.)

Licence:

Gyártja és forgalmazza:

Ri chter  Gedeon  rt.
Orvoslátogató Hálózat: 431 -4010 Orvostudományi Főosztály: 431 -5780

LANSONE” kapsz АТС: A02B C01 A lansoprazol a 
gyomorsavtermelés hatékony inhibitora. Specifikusan 
gátolja a parietalis sejtekben a H+/K+-ATP-áz enzim 
(protonpumpa) működését. Egyaránt gátolja mind a bazális, 
mind a stimulált savszekréciót. Védő hatást gyakorol a 
gyomornyálkahártyára. Helicobacter pylori-val szemben 
bakteriosztatikus hatás észlelhető in vitro, mely a trifluoro- 
etoxi-csoporttal hozható összefüggésbe. Különösen 
gyorsan és hatásosan enyhíti a peptikus laesiók okozta 
kellemetlen tüneteket. Per os gyorsan felszívódik,a 
maximális plazmakoncentráció kb. 1,5-2,2 óra múlva alakul 
ki. A plazmafehérjéhez kötődés 97%-os. A biológiai 
hasznosíthatóság 80-90%-os. Az egyszeri 30 mg-os dózis 
már a kezelés napjától hatékonyan, kb. 80%-ban gátolja 
a pentagastrin által stimulált savszekréciót, így már a 
kezelés első napjától hatékony tüneti javulást biztosít. 
Hosszantartó farmakológiai hatással rendelkezik, mely 
több mint 24 órás savszekréció gátlást biztosít. A májban 
metabolizálódik. A két fő metabolit a plazmában a szulfon 
és az 5-hidroxi-lansoprazol. A metabolitok koncentrációja 
a lansoprazol koncentrációjának 10%-át teszi ki. 
Plazmafelezési ideje: 1,3-1,7 óra. A széklettel és a vizelettel 
ürül ki. Állatkísérletes vizsgálatokban kimutatták, hogy 
kinetikájában az enterohepatikus körforgásnak is szerepe 
van. A vizeletben már csak a metabolitjai találhatóak meg 
(leggyakrabban az 5-hidroxi-szulfid, 5-hidroxi-lansoprazol 
és az 5-hidroxi-szulfon metabolit konjugált vagy 
konjugálatlan formában). A fő metabolitok a székletben az 
5-hidroxi-szulfid és szulfid. Állatkísérletek eredményei 
szerint átjut az anyatejbe.
Hatóanyag: 30 mg lansoprazolum enterosolvens granula, 
kapszulánként.
S egéd an yagok : szaharóz, titan-dioxid festékanyag. 
Javallatok: A gastro-oesophaealis reflux betegség 
gyógyítása és hosszútávú kezelése. Ulcus duodeni, 
benignus ulcus ventriculi, reflux oesophagitis, a Нг-receptor 
antagonistákra nem reagáló esetekben is. Helicobacter 
pylori eradikációja a felső gastrointestinalis traktusból 
nyombélfekélyes betegek esetében megfelelő antibiotikum 
kombinációban.
E llenjavallatok: Hatóanyag iránti túlérzékenység. 
Terhesség. Szoptatás. Gyermekkor (elegendő klinikai 
tapasztalatok hiányában). Rosszindulatú gyomorfekély, 
malignus oesophagus megbetegedés.
Adagolás: Gastro-oesophagealis refluxbetegség: javasolt 
adag 1 -szer 30 mg (1 kapszula) naponta, 4 héten át. A 
betegek többsége az első kezelés során meggyógyul. 
Amennyiben mégsem, változatlan dózissal további 4 hetes 
kezelés adható. Hosszú távon, a beteg reakciójától függően, 
napi egyszeri 30 mg-os fenntartó kezelés adható. Ulcus 
duodeni: naponta 1 -szer 30 mg (1 kapszula), 4 héten át. 
Ulcus ventriculi: naponta 1-szer 30 mg (1 kapszula), 8 
héten át. Helicobacter pylori eradikációja: 7 napig tartó 
kezelés mellett a következő kombináció bizonyult 
hatásosnak: Naponta 2-szer 30 mg lansoprazol, plusz a 
következő antibiotikumok közül kettő: Chlarithromycin 2- 
szer 250 mg és amoxycillin 2-szer 1 g, vagy metronidazol 
2-szer 400 mg. A legjobb (akár 90%-ot is elérő) eradikációs 
rátát chlarithromycin és/vagy amoxycillin vagy metronidazol 
kombinációjával tapasztalták. A fenti kombináció a jelenleg 
érvényes szakmai álláspontot képviseli. Az optimális 
savgátló hatás, a lehető leggyorsabb tüneti enyhülés és 
gyógyulás érdekében a kapszulát reggel, étkezés előtt kell 
bevenni. A kapszulát egészben kell lenyelni, nem szabad 
összetörni vagy összerágni. A kapszulát naponta 1 -szer 
kell bevenni, kivéve a H. pylori eradikációja javallatot. 
Súlyos májkárosodás estén a lansoprazol metabolizmusa 
lelassul, napi 30 mg adása mellett kumulációt nem észleltek, 
de ilyen esetekben a napi dózis ne haladja meg a 30 mg- 
ot. Nem szükséges módosítani csökkent vesefunkciójú 
betegek esetében sem.
M ellékhatások: Ritkán fejfájás, tremor, álmatlanság, 
diarrhoea, hasi fájdalom, dyspepsia, szájszárazság, 
obstipatio, flatulentia, nausea, emesis, candidiasis, vertigo, 
fáradtságérzés, bőrkiütés, urticaria, pruritus, a májfunkciós 
vizsgálatok értékeinek átmeneti emelkedése. Néhány 
esetben arthralgia, peripherias oedema, depressio, ritkán 
haematologiai elváltozások: anaemia, thrombocytopenia, 
eosinophylia, leucopenia. Ritkán sárgaság, gynaecomastia, 
láz, húgysav- és koleszterinszint emelkedés lehetséges. 
G yógyszerkölcsönhatások: A lansoprazol a cytochrom 
P450 gyenge induktora, ezért egyidejű adása esetén 
kölcsönhatás léphet fel orális fogamzásgátlókkal, fenitoinnal, 
teofillinnel, orális anticoagulansokkal, warfarinnal 
(együttadáskor óvatosság szükséges). Az antacidumok és 
a szukralfat csökkentheti a biológiai hasznosíthatóságát, 
ezért legalább 1 óra eltérésnek kell lennie a két gyógyszer 
bevétele között. Nemszteroid gyulladásgátlókkal és 
diazepammal klinikailag szignifikáns kölcsönhatást nem 
tapasztaltak.
F igyelm eztetés: Enyhe gyomor-bélpanaszok esetén a 
Lansone adása nem indokolt. Malignitást a kezelés 
megkezdése előtt ki kell zárni. A Lanson kapszula adása 
a tumoros tüneteket elfedheti. Túlérzékenységi reakció 
esetén (kiütés, pruritus), ill. a májenzimek aktivitásának 
kóros fokozódása esetén a kezelést félbe kell szakítani. 
Óvatosan alkalmazható a készítmény májkárosodás esetén, 
valamint idős betegeknek, mivel utóbbiak esetében a' 
gastrin szekréció és más élettani funkciók csökkenésével 
kell számolni. Állatkísérletes modellben patkányokon az 
enterokromaffinszerű sejtek hyperplasiáját és carcinoid 
tumor megjelenését figyelték meg lansoprazol egész életen 
át tartó nagy adagban történő alkalmazása során. Human 
vizsgálatokban hosszantartó kezelés mellett hasonló 
jelenséget nem észleltek.
Túladagolás: Nincs adat a túladagolás hatásáról, de napi 
120 mg lansoprazolt is jelentős mellékhatás nélkül 
adagoltak. Szükség estén tüneti terápia végzendő. 
Eltartása: szobahőmérsékleten (30°C alatt), száraz helyen. 
M egjegyzés: Csak vényre rendelhető.
Csom agolás: 7,14, 28 db kapszula (fehér keményzselatin 
kapszulába töltött fehér vagy halvány barnásfehér 
granulátum) (Takeda-Richter)
Gyártja é s  forgalmazza a Takeda Industries Ltd. Japan 
licence alapján: Richter Gedeon Rt. Budapest OGYI-T.: 
Alkalmazási előírás OGYI-eng. száma: 1593/41/97.
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BESZÁMOLÓK

2. Nemzetközi Sugárterápiás 
Kongresszus
(1997. június 5-7., Peking)

A nemzetközi sugárterápiás szervezet 
(International Society for Radiation 
Oncology, ISRO) négyévente sorra ke
rülő kongresszusát ezúttal Pekingben 
rendezték meg. Az ISRO-nak jelenleg 
65 ország tagja, s a jelentősebb álla
m ok közül csak az USA nem képvi
selteti magát a szervezetben. Lényeges 
előrelépést jelentett azonban, hogy a 
tagországok sugárterápiás társasá
gainak elnökei részvételével megtar
tott közgyűlésen az USA Philip Rubin 
személyében m ár küldött megfigyelőt. 
Az ISRO program jának leglényege
sebb eleme a sugárterápia színvonalá
nak emelése. Erre elsősorban olyan 
földrajzi régiókban van szükség, ahol 
a sugárterápia jelenlegi infrastruktu- 
rális/személyzeti feltételei kedvezőtle
nek (pl. Afrika, Latin-Amerika, Ázsia, 
Közép- és Kelet-Európa), illetve ahol 
szemléleti problémák (pl. Japánban a 
korábbi atombomba-támadások pszi
chológiai következményei) nehezítik a 
szakterület fejlődését. A közgyűlés hi
vatalos programjának része volt a kö
vetkező elnök megválasztása. B. Cum
mings személyében a világ jelenlegi 
legnagyobb sugárterápiás központjá
nak, a torontói Princess Margaret 
Hospital Sugárterápiás Osztályának 
igazgatója lett a soron következő el
nök. (Az osztály jellemző paraméterei: 
17 megavoltterápiás besugárzó egy
ség, évi 7000 új beteg, akiknek 95%-át 
járó betegként látják el.)

A konferenciára 50 ország képvi
selői jö ttek  el, 309 előadás hangzott el 
és 525 posztert m utattak be. A leg
értékesebb előadások szimpóziumok, 
oktató és ún. konferencia-előadások 
form ájában hangzottak el. Ez utób
biak közül egyértelm űen a „Phil” 
Rubin-előadás emelkedett ki. Kétség
telenül szokatlan dolog, hogy valaki
nek még életében előadást szentelnek 
nem zetközi konferencián. A laudáció 
is rendhagyónak bizonyult feltűnő 
rövidsége miatt, ugyanis nem  kellett 
sok tényt felsorakoztatnia azon beve
zető gondolat után, hogy a 20. század 
m ásodik felében a sugárterápia fejlő
désére legnagyobb hatást Philip Rubin 
gyakorolta azzal, hogy 1976-ban mega

lapította, majd 20 évig szerkesztette a 
szakterület legjelentősebb folyóiratát, 
az International Journal of Radiation 
Oncology Biology and Physics-et 
(IJROBP). Kialakította a folyóirat leg
lényegesebb szerkesztési elveit, megha
tározta a klinikum, sugárfizika/techni- 
ka, sugárbiológia, szerkesztőségi kom
m entárok igen kedvezőnek mondható 
arányát ( 3 : 1 : 1  :1), és szerkesztőségi 
közleményeivel igen komoly szakmai 
integrációt ért el.

A „P h il” Rubin-előadást R. T. 
Hoppe, a Stanfordi Egyetem Sugárte
rápiás Tanszékének vezetője, az AST
RO (Am erican Association for Thera
peutic Radiology and Oncology) el
nöke ta rto tta  a Hodgkin-kórról. Hop
pe igen hálás témát választott, az on
kológia legnagyobb 20. századi „si
kertö rtén e té t”: hogyan szelídült az 
50-es években még feltétlenül halálos 
k im enetelűnek  ta rto tt betegség 
80-90% -os hosszú távú túléléssel járó 
kórképpé. Hasonló eredm ényt, mely
ben a stanfordi iskola (és elsősorban 
annak sugárterápiás) képviselői meg
határozó szerepet játszottak, eddig 
egyetlen más daganattípus kezelésé
nél sem sikerült elérni. A Hodgkin- 
kór ellátásában sugárterápiát, kemo
terápiát, illetve ezen eljárások kombi
nálását, valam int ú jabban  autológ 
csontvelő/perifériás őssejt átültetést 
alkalm aznak. Hoppe az 1960-1990 
között kezelt 2300 H odgkin-kóros 
beteg terápiájáról és túlélési ered
m ényeiről számolt be. Az egész beteg
csoport stádium ok szerint nem  bon
tott, H odgkin-kór specifikus 30 éves 
túlélése 80%-nak bizonyult, ami óriá
si eredmény. Sajnos azonban ára is 
volt a gyógyulásnak: a 30 éves követés 
végén a betegek halálozásának 40%-a 
kezeléssel részben/döntően összefüg
gő komplikációkra, következmények
re vezethető vissza. Ebben nagyjából 
fele-fele arányban az ún. m ásodik tu 
m orok, illetve a kezelések szervi mel
lékhatásai (elsősorban a cardiovascu
laris) játszanak meghatározó szere
pet. A kezelés indukálta m ásodik tu 
m oroknak 3 fontos csoportja van: i) 
acut, nem  myeloid típusú leukaemiák 
(prediszponál: splenectomia, procar- 
bazin és alkiláló kemoterápiás vegyü- 
letek alkalmazása); ii) non-H odgkin 
m alignus lymphomák, jellemzően B- 
sejtes (prediszponál: lym phocyta 
predom ináns hisztológia, kezelés in
dukálta imm unszuppresszió); iii) szo
lid tum orok, elsősorban tüdő/pleura-

és emlődaganatok (prediszponál: élet
kor, életm ód -  cigarettázás, nem , ge
netikai háttér, sugárkezelés).

A H odgkin-kór kezelésében m ár 
évek óta megfigyelhetők azok az új 
trendek, melyek a kedvezőtlen inter- 
kurrens halálozási helyzeten javítani 
igyekeznek: megváltoztatták a kem o
terápiás ciklusok összetételét, kedve
ző kórjóslatú esetekben csökkentet
ték a kemoterápiás ciklusok szám át, a 
besugárzott térfogat nagyságát és a 
besugárzási dózist. A változtatások 
előnyös hatásai a következő évtized
ben m ár várhatók.

Eredmények a klinikum  területén. 
A daganat stádium át (anatóm iai k i
terjedését) és a kiújulások várható  
lokalizációját figyelembe vevő kezelé
si elvek további erősödése figyelhető 
meg. A terápia során szükségessé váló 
individuális különbségek kialakítása 
jelenleg a következő 3 fontos sugár ke
zelési eszközzel érhető el: dozírozás 
és a tervezési céltérfogat (TCT) nagy
ságának változtatása, valam int a su
gárterápiával kombinált kem oterápia 
alkalmazása.

A dozírozás területén általánossá 
vált a dóziseszkaláció olyan dagana
tok  esetében, melyek k özism erten  
radiorezisztensek és/vagy jelentős a 
prim aer kezelést követő lokális/re- 
gionális residuum /recidíva jelentke
zésének gyakorisága (fej-nyaki, tüdő- 
és prostatadaganatok). Az ellentétes 
folyamat, dózisredukció következett 
be azoknál a daganatoknál, melyek 
sugárérzékenysége jelentős, illetve a 
várható hosszú távú túlélés m iatt a 
kezeléssel összefüggő késői m orb id i
tás elkerülése alapvető fontosságú 
(Hodgkin-kór, low-grade non-H odg
kin lymphomák, sem inom a, jó indu la
tú  agydaganatok sztereotaxiás besu 
gárzása).

A TCT csökkentésére a daganatok 
biológiai viselkedésének jobb m egis
m erése (pl. korai stádium ú sem ino
m a esetén elégséges az első szűrő 
paraaortalis nyirokrégió ellátása), a 
késői mellékhatások csökkentésének 
igénye (pl. Hodgkin-kór) és a dózis
eszkaláció szükségessége (pl. g lio 
blastom a, high-grade agytum orok) 
vezetett. Érdekes m ódon nincs olyan 
tendencia, mely a TCT növelését cé
lozná meg. Említést érdemel az, hogy 
az egész besugárzástervezési folya
m at leggyengébb láncszem ének to 
vábbra is a TCT m eghatározása ta r t 
ható, ugyanis az élő daganatszövet
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határai a jelenleg rutinszerűen hasz
nálatos hagyományos m etszetképal
kotó m ódszerekkel (CT/MRI) nem 
adhatók meg kellő pontossággal.

A radiokem oterápia szintén olyan 
daganatok kezelésében terjed, melyek 
lokális/regionális kontrollja egyedüli 
sugárterápiával nehezen vagy csak 
részlegesen érhető el (fej-nyaki, tüdő-, 
agyi, anorectalis tumorok. A szolid 
daganatok radiokem oterápiája alkal
mával a két kezelési m odalitás kon- 
kom ittáns adása eredményezi a leg
nagyobb lokális/regionális kontrollt, 
de egyúttal növekszik az akut és a ké
sői m ellékhatások kockázata.

A továbbiakban az egyes daganatok 
terápiájában megfigyelhető néhány 
jelentősebb trendről számolunk be. Az 
emlőrák lokális/regionális ellátásában 
konszenzus született az elmúlt évek
ben, ami lehetőség szerint konzervatív 
műtét végzését és posztoperatív sugár- 
terápia alkalmazását jelenti. A mód
szer elfogadható kozmetikai ered
ményt és ugyanolyan gyógyulási kilá
tásokat biztosít, mint a korábban alkal
mazott standard sebészi kezelés (emlő
eltávolítás), valamint posztoperatív  
sugárterápia. Az eredmények kisebb 
kezeléssel összefüggő morbiditás, illet
ve alacsonyabb költségráfordítás mel
lett érhetők el.

A kongresszus megrendezésének 
helye feltétlenül befolyásolta azt, 
hogy sok előadás hangzott el az epi- 
pharynx-tum orokról, melyek ebben a 
földrajzi régióban endém iásan jelent
keznek. Előfordulási gyakoriságuk 
30-50-szer meghaladja a nyugati vi
lágban megszokott incidenciát. Keze
lésükkel kapcsolatban két lényeges új 
elem jelent meg. A magas kockázatú 
betegek túlélési valószínűsége kem o
terápia alkalm azásával növelhető, 
hiszen ilyen esetekben a valószínű tá
voli áttétek m iatt a szisztémás daga- 
natkontroll nagyon lényeges. Az ala
csony kockázatú  betegek túlélési 
valószínűsége és a daganat lokális 
kontrollja a dózis emelésével javítha
tó: brachyterápiás kiegészítő (boost) 
kezelés javasolt a külső besugárzás 
végén.

A brachyterápiában továbbra sin
csenek nagy nemzetközi tanu lm á
nyok, am i elsősorban a kezelési for
ma standardizálásának nehézségeivel 
m agyarázható. Változatlanul a low 
dose rate (alacsony dózisteljesítm é
nyű) kezelés iránt elkötelezett francia 
iskola a legerősebb a brachyterápia

területén. Az iskola utolsó nagy alak
ja, A. Gerbaulet 4 előadást tarto tt az 
urogenitalis daganatok, illetve a sar- 
comák brachyterápiájáról. Új színt 
hoztak a kongresszuson a volt Szov
jetunió tagállam aiból jö tt kollégák, 
ugyanis többen számoltak be a cali- 
fornium -252 neutronbesugárzó izo
tóp teráp iás alkalm azásának ered
ményeiről. Az izotóp igen drága, a 
felezési ideje rövid (2,6 év) és sugár- 
biológiai hatásai kevéssé ism ertek, 
így a lkalm azásának  szükségessé- 
ge/feltételei kérdésesek, illetve korlá
tozottak.

A sztereo tax iás agyi sugárkeze
lések 3 eljárással (gammakéssel, li
neáris gyorsítóval és protonbesugár
zással) valósíthatók meg. A legígére
tesebb eredm ényeket az agyi áttétek 
ellátásában lehetett elérni: az össze
foglaló értékelések szerint a koráb
ban „gold  s tan d ard ”-nak tek in tett 
operatív sebészet ideje lejárt, m ert 
egyre inkább a sugársebészet veszi át 
szerepét. Ez a tény a sugársebészet
nek az operatív  sebészethez hasonló 
eredményességével, a kezeléssel járó 
kisebb m orbiditással, s ugyanakkor 
kedvezőbb költséghatékonysággal 
m agyarázható. A sztereotaxiás besu
gárzásgyorsítóval vagy gammakéssel 
tö rtén ő  kivitelezésének összeveté
sében a lineáris gyorsító alacsonyabb 
ára m ellett az jelenti az előnyt, hogy a 
berendezés bárm ilyen más típusú  
daganat kezelésére is alkalmas, sugár- 
védelmi szem pontból kedvezőbb, a 
készülék technikailag továbbfejleszt
hető és hálózatra kapcsolható (szi
m ulátor, besugárzástervező rendszer 
stb.). A gam m akés előnyének az ta r t
ható, hogy a sugárnyaláb erőteljes 
kollim álása következtében kialakuló 
sugárprofil közel ideális, és <5 m m  
képletek besugárzása esetén jól érvé
nyesül a készülék szubm illim éter 
pontosságú beállíthatósága.

Sugárbiológiai eredmények. A su
gárbiológiával kapcsolatos klinikai és 
kísérletes beszám olók aránya a kísér
letes kutatások irányába tolódott el, 
ami egyértelm űen arra utal, hogy a 
sugárb io lóg iai ku tatások  eredm é
nyeinek klinikum ban való felhaszná
lása m ég csak kezdeti stádium ban 
van. A sugárbiológia eszköztárából 
változatlanul a frakcionálás (az egy
szeri dózisok nagyságának és az egy
m ást követő dózisok időbeli elren
dezésének megválasztása) van legna
gyobb hatással a daganatok sugárte

rápiájára. A sugárkezelést kedvezőtle
nül befolyásoló hypoxia legyőzésére 
bevezetett módszerek (hiperbárikus 
oxigén inhaláció, carbogen beléleg
zés, szenzitizáló vegyületek alkalm a
zása, vértranszfúzió stb.) a random i- 
zált tanulm ányok szerint m integy 
5-10%-kal képesek a lokális/regio
nális kontrollt javítani a norm ális 
szöveti m ellékhatások szám ottevő 
emelése nélkül. A m etodikáknak  
azonban m ind a mai napig nincs lé
nyeges hatása a klinikai gyakorlatra, 
és az eddig rendelkezésünkre álló 
adatok alapján nem  is szabad tú ld i
menzionálni a kérdést.

A késői radiogén m ellékhatások 
kialakulása a legnagyobb dózislimitáló 
tényező a sugárterápiában. Kutatásuk a 
dóziseszkalációra irányuló klinikai ta
nulmányok bevezetése miatt az utóbbi 
időben különösen előtérbe került. 
Jelenlegi ismereteink már sokat segíte
nek a normális szövetek sugárterá
piára adott válaszának megjóslásában. 
Ismeretes, hogy a normális szövetek 
sugárzás hatására kialakuló válasz- 
reakcióiban számottevő individuális 
különbségek vannak. Nagyjelentőségű 
az a felismerés, hogy ezek a különb
ségek a fibroblastok érzékenységében 
meglévő eltérésekkel magyarázhatók. 
A fibroblastokban a sugárzás hatására 
idő előtti differenciálódás jön létre, 
melyet fokozott kollagénképződés, és 
így szöveti fibrosis kialakulása követ. 
In vitro fibroblast sugárérzékenységi 
teszttel (bőrből készített fibroblast- 
tenyészet besugárzást túlélő frakciójá
nak meghatározása) valószínűsíteni 
lehet a normális szövetek várható su
gárreakciójának mértékét. így előre 
azonosíthatók azok az egyének, akik
nél a vártnál kifejezettebb vagy éppen 
kisebb mértékű késői reakciókra lehet 
számítani a normális szövetekben.

A klinikai gyakorlatban előforduló 
radiogén norm ális szöveti reakciókra 
vonatkozó legnagyobb léptékű, össze
foglaló előadást van der Kogel (Hol
landia) ta rto tta  a radiogén myelo- 
pathiáról. A klinikai és kísérleti ered
mények alapján a központi idegrend
szer és a perifériás idegek sugárérzé
kenysége egyform ának látszik (szem 
ben a korábbi ellentmondó adatok
kal). A korábbi dogmákkal ellentétes 
az a megállapítás is, hogy sugárkezelés 
után a központi idegrendszer komoly 
regenerációra képes. Ez a reparativ fo
lyamat egy 24 órán belül lezajló, két
fázisú gyors, és egy másik, egy-két éven
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belül lezajló, ugyancsak kétfázisú lassú 
komponensből tevődik össze. A sugár- 
terápia szempontjából lényeges megál
lapítás, hogy jól megválasztott dózis
értékekkel a központi idegrendszert 
magában foglaló TCT-k újbóli besu
gárzása 1-2 év múltán lehetséges.

Izgalmas kutatási területnek ígér
kezik az apoptosis tanulmányozása, 
mellyel m integy 20 m unkacsoport 
foglalkozott. A jelenlegi ismeretek 
alapján várható, hogy m ind  a normá
lis szövetek, mind a daganatok sugár- 
terápiája során az ionizáló sugárzás 
által kiváltott, már ism ert mitózishoz 
kötött és mitózistól független sejtha
lál m ellett az apoptosis is szerepet ját
szik a hatások kialakításában.

A boron neutron capture terápia 
klinikai bevezetésével kapcsolatban 
változatlanul nehézséget jelent, hogy 
a B‘°-et nem  lehet megfelelő koncent
rációban a daganatsejtekbe juttatni. 
Ugyancsak megoldatlan a bórvegyü- 
letet tartalm azó daganatnak az ala
csony energiájú termális neutronok
kal tö rténő  adekvát besugárzása (ez 
ahhoz szükséges, hogy a B10 Li7-té 
történő bom lása közben keletkező, 
sejtpusztításra alkalmas alfa-részecs
kék felszabaduljanak).

Sugárfizikai eredmények. A besu
gárzástervezés hagyományos módon 
CT- és MRI-adatok alapján történik. 
Ezen anatóm iai metszetképalkotó el
járások azonban nem alkalm asak a 
daganatszövet életképességének ki
m utatására, ezért a m etabolikus met
szetképalkotás (SPECT és PÉT) besu
gárzástervezésben való felhasználá
sára irányuló lépések lényegesen hoz
zájárulhatnak a tumorszövet határai
nak pontos kijelöléséhez. A nem is 
olyan távoli jövőt jelenti a TELEME
DICINE: a nemzetközi számítógépes 
hálózaton keresztül a különböző in
tézetek képalkotó és besugárzásterve
ző szoftverei elérhetővé válnak a kül
ső felhasználók számára.

A sugárkezelés kivitelezéséhez 
szükséges minőségbiztosítás első lé
pését a DRR (digitally reconstructed 
radiograph) elkészítése jelenti. Ilyen
kor a m etszetképalkotó eljárások 
adataiból a majdani besugárzási me
ző képi rekonstruálásáról van szó, te
hát azt a képet állítjuk elő, melyet a 
betegbeállítás álvilágítással történő 
ellenőrzése (szimuláció) so rán  látni 
kell. Ú jdonságot jelent, hogy  erre 
nem csak a CT, hanem az MRI adatai 
is felhasználhatók, és az így létreho

zott kép a DRR-CT, illetve a DRR- 
MRI. A sugárterápia szempontjából 
fontos térfogatok (TCT, kritikus szer
vek) exportálása/im portálása lehető
vé teszi, hogy ezek a képletek a DRR- 
eken, valamint a szimulációs felvéte
leken is megjeleníthetők legyenek. A 
besugárzási mező beállítását tovább 
könnyíti, hogy mindezeket az ada
tokat a beteg bőrére is rá lehet vetí
ten i egy arra alkalmas fénymezővel.

A besugárzás kivitelezésekor a fo
lyamatos képi ellenőrzést az ún. elect
ronic direct portal imaging (EPID) biz
tosítja a besugárzás során a betegen 
átm enő sugárnyaláb képpé történő 
alakítása révén. Az EPID nem csak 
geometriai, hanem abszolút és relatív 
dozimetriai verifikációra is alkalmas. 
Az ehhez szükséges szoftverek kifej
lesztése világszerte folyamatban van, 
Európában legelőrehaladottabb álla
potban a Mijnheer vezette amszterda
m i kutatócsoport áll. A módszer lénye
ge az, hogy a betegen átmenő sugár
nyalábok maradék intenzitásának ana
lízisével meghatározhatók a besugár
zott személyben kialakuló dózisviszo
nyok. A direkt in vivo dozimetria segít
ségével azonnali visszajelzést kapunk a 
leadott dózisról, egy olyan adatot, 
m elyhez korábban csak bonyolult 
mérésekkel lehetett eljutni. Magyaror
szágon jelenleg egyetlen EPID-beren- 
dezés sem működik, jóllehet alkalma
zása a sugárzás szempontjából különö
sen érzékeny, ún. kritikus szervek (pl. 
gerincvelő, szemlencse, here stb.) su
gárterhelésének biztonságos elkerülése 
érdekében elemi fontosságú lenne.

A részecskebesugárzásokkal kevés 
prezentáció  foglalkozott. Az okok 
egyik összetevője, hogy a neutronbe
sugárzás sugárterápiás felhasználását 
a norm ál szövetekben kiváltott gya
kori és igen komoly mellékhatások 
nagym értékben korlátozzák. A pro
ton és nehézrészecskék széles körű 
alkalm azását a berendezések magas 
ára, valam int a sugárbiológiai ism ere
tek hiánya limitálja.

A besugárzókészülékek közül az 
eredetileg 1972-ben konstruált mic- 
ro tom ot (Reistad és Brahme) igye
keztek népszerűsíteni a konferencián, 
jó llehet tíznél kevesebb készüléket 
ad tak  el eddig a világon. A berende
zés kom oly előnye, hogy egyetlen 
gyorsító egység 2 besugárzóhelyisé
get képes kiszolgálni. Az utóbbi idő
ben végrehajtott korszerűsítés hatá
sára a készülék sugárzásának intenzi

tása rendkívül stabillá és jól szabá- 
lyozhatóvá vált. Az új konstrukció 
alkalm as csíkonkénti besugárzásra 
(scanning beam) és a dózisprofil fo
lyam atos változtatására. Ez utóbbi 
lehetőséget terem t az inverz besugár
zási tervek kivitelezésére. Hátrányt 
jelent a berendezés drágasága: jelen
leg többe kerül, mint három  különál
ló gyorsító.

Ó riási különbségek figyelhetők 
meg az egyes kontinensek, országok 
között (sőt országon belül is) a su
gárteráp ia  in fras tru k tú rá jáb an  és 
szem élyzeti feltételeiben. A beszá
m olókban olyan szélsőségek szere
peltek, m int Franciaország 6 lineáris 
gyorsító/1 millió lakos egészségügyi 
m inisztérium  által e lő írt norm ája, 
illetve az afrikai kontinens, ahol je
lenleg 30-nál kevesebb országban van 
egyáltalán sugárterápiás szolgálat. A 
kérdésről a legrészletesebb beszá
molót, érthető  módon, Kína adta a 
konferencián. Az 50-es évek végétől 
napjainkig folyamatos, de lassú üte
m ű volt a fejlődés az országban. A 
kezelési eredm ényeken lehet talán 
legjobban lem érni a fejlődést: az 5 
éves túlélés nyelőcsőtum orok esetén 
15%-ról 30%-ra, epipharynx-tum o- 
rok esetében 20%-ról 50% -ra nőtt. 
M egállapították viszont azt is, hogy 
azokon a helyeken, ahol kevésbé jól 
képzett sugárterapeuták dolgoznak, a 
túlélési eredmények 20%-kal alacso
nyabbak, m int azokban az intézetek
ben, ahol a személyzet felkészültsége 
megfelelő.

A m agyar sugárterápia eredm é
nyeiről az Országos Onkológiai Inté
zet 5 prezentációban számolt be. Ezek 
közül 4 a DOTE PET Centrum ával, 1 
pedig az MTA Matematikai Kutatóin
tézetével készült kollaborációban. A 
kongresszus program ját átnézve el
mondható, hogy a sugárterápia határ- 
területein (metabolikus m etszetkép
alkotás, a daganatok kórlefolyásának 
matematikai modellezése) folytatott 
kutatások olyan témakörök, melyek 
sok lezáratlan kérdést tartalm aznak, 
izgalmas, új eredményekre vezetnek, 
és így nemzetközi visszhangot is kel
thetnek. Az állítás kézzelfogható jele
ként lehet értékelni, hogy „Magyar 
Sugárterápiás és PÉT m unkacsoport” 
megjelöléssel a legjobb klinikai posz
ter díjat 3 m agyar kutató nyerte el.

Ésik Olga dr., Csejtei András dr., 
Er fá n  József dr.
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PÓTOLJA A HIÁNYT!
Kuriózum a sebgyógyításban

20,5  mg cink-hyaluronát 10 ml oldat

Hazai kutatók által kifejlesztett originális gyógyszerkészítmény.

Természetes anyagokból előállított hatóanyaga 
a lábszárfekélyek, felfekvések és 

nehezen gyógyuló sebek oki terápiáját jelenti.

Összetételében a hyaluronsav mellé rendelt cink-komponens 
bakteriosztatikus hatása révén jelentősen csökkenti 

a sebek gyógyulási idejét.

RICHTER GEDEON RT.
1103 B udapest, Gyömrői ú t 19—21.

Orvoslátogató Hálózat: 431-4010 Orvostudományi Főosztály: 431-5780
További részletes információt az alkalmazási előirat tartalmaz.
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KÖNYVISMERTETÉSEK

Dr. Józsa László: A honfoglaló és 
Á rpád-kori magyarság egészsége és 
betegségei -  a honfoglalás 1100. 
évforduló jára . Budapest, Gondolat 
Kiadó, 1996. 176 oldal, 15 illusztráció 
(fotó, táblázat, rajz)
A  szerző, aki leginkább a szindró
m ákra vonatkozó műveiről ismert, 
több m int harmincéves kutatási ered
ményei birtokában m utatja be a hon
foglaló és Á rpád-kori magyarság 
életét. Vizsgálódásai az utóbbi évti
zedben majdnem kizárólag a könyv 
cím ében megadott tém ára irányultak 
és többirányúak voltak. Magukban 
foglalták korabeli csontleletek, okira
tok, tárgyi és írásos emlékek, legen
dák, szentté avatási okmányok tanul
mányozását. A könyv 11 fejezetben 
tárgyalja a honfoglaló és Árpád-kori 
magyarság egészségügyi, m orbiditási 
viszonyait, népmozgalm ának alaku
lását, ezen belül a testalkatra, a táp
lálkozásra, a betegségképzetre és gyó
gyításra vonatkozó adatokat. Nyo
m on követi a leletekben az idegrend
szerre, az érzékszervekre, az elmebe
tegségekre utaló jeleket, sorra véve a 
fertőző és ragályos betegségeket, a 
mozgásszervek, a fogazat és az arc
üreg bántalm ait, mely utóbbi fejezet 
m a is tanulságos információkat tar
talm az a fogkopásról és fogszuvaso
dásról. Külön fejezet a közegészség- 
ügyi és higiénés viszonyokat tárgyal
va h írt ad a korabeli fürdőkultúráról, 
az ispotályokról, leprosorium okról és 
a gyógyításnak a kor determ inálta le
hetőségeiről. A népm ozgalm i ada
tokat követő fejezet kim erítő ism er
tetést ad a párválasztás, a házasélet, a 
nemiség, a házasságtörés, a válás, a 
nőrablás, a prostitúció témáival kap
csolatban. Az utolsó fejezet áttekin
tést ad Árpád-házi királyaink beteg
ségeiről. A tartalm ában és tagolásá
ban pontos, referenciaértékű könyv 
használhatóságát növeli a függelék
ben szereplő tudományos szótár. A 
szaktörténeti és szakorvostörténeti 
tájékozódást biztosítja az elmélyült 
ku ta tásokra  valló gazdag hazai és 
nem zetközi irodalom. Van a kötetnek 
néhány kérdésfelvetése, amely külö
nösen nagy meggyőző erővel fogal
m azódik meg. Köztudomású, hogy 
történetírásunkban sok szó esik az 
uralkodók tevékenységéről, csatákról, 
békekötésekről, „ezzel szem ben -  
állap ítja  meg Józsa László -  úgy 
érzem, az ember m aradt ki az írások
ból és csak László Gyula nagy értékű 
könyvei foglalkoznak őseink életével.

Csupán a szakirodalomban lehet ta
lálni elszórt adatokat arról, hogy m i
lyenek voltak 10-13. század i elő
deink. Milyen volt te rm etük , test
alkatuk, hogyan éltek, m iképpen ké
szítették el ételeiket. Csak az ezzel 
foglalkozó szakemberek ism erik  a 
középkori magyarság szaporaságát, 
életkilátásait, azt, hogy m eddig éltek.” 
Ki tudná megmondani -  veti fel a 
kérdést a szerző - , hogy m ilyen 
betegségekben szenvedtek és milyen 
kór miatt haltak meg. Néhány tévhitet 
is eloszlat Józsa dr. könyve. T örténet- 
írásunk  szerin t középkori száza
dainkban  gyakori volt a lep rab e
tegség. Nagy Lajos királyunkat is lep- 
rásnak tarto tták . Ezzel szem ben a 
valóság az, m int a könyvből kiderül, 
hogy az ásatások során előkerült sok 
tízezernyi csontváz közül, összesen 
egyetlenegy leprás betegét találták 
meg. A középkori M agyarországról 
szóló írásokban gyakran olvashatni 
arról, hogy nyomorékok hada gyűlt 
egy-egy nagyobb kegyhely vagy 
fejedelmi udvar köré. A régészeti 
leletekben, a csontm aradványokon 
azonban, m int a könyvből kitűnik , 
sem m i jele nincs annak, hogy  tö 
megével lettek volna ilyenek, sőt eddig 
olyan csontvázat sem találtak, amelyen 
megfigyelhető lett volna a csonkító 
büntetés (kar- vagy kézvágás) nyoma. 
„Azt is tapasztalnom kellett -  állítja a 
szerző - ,  hogy nagyon sok adósságunk 
van ezzel a korszakkal szemben. A sok 
ezer előkerült csontvázon még senki 
sem vizsgálta meg, hogy hány gyer
meknek adhatott életet. Nem történ t 
meg az ásatag anyag vizsgálata külön
féle kórképek kim utatására, nincs 
összefoglaló katalógus a korszak be
tegségeiről. Jeles orvostörténészünk, 
Regöly-Mérei Gyula negyedszázaddal 
ezelőtti halála óta jóformán senki nem  
vállalkozott arra, hogy a m ateriális 
leleteket és az írásos emlékeket egy
aránt vallhassa, értelmezze, pedig a 
m ás-m ás szakember által végzett 
feldolgozás nehezen vezethet az óhaj
tott szintézisre.”* Józsa dr. műve en
ciklopédikus értékű szintézis. Figyel
m e a m ódszertani problém ákra is 
kiterjed. Érdekesek ezek sorában az or
vosi terminológiai azonosítás nehéz
ségei. Elmélyülten illusztrálja ezt a 
mozgásszervi megbetegedésekről szó
ló fejezetben, amikor a következőket 
mondja: „Napjaink orvosi és köznyelvi 
szóhasználata a reumás betegségek, 
illetve a reumatológia körébe sorol 
m inden olyan kórképet, amelyek kö

zös jellemzői a csont- és ízületi elvál
tozások. Pedig ezeknek a betegsé
geknek a kóreredete, kórlefolyása, 
röntgenvizsgálati és bonctani tünetei 
lényegesen eltérnek. A paleopatoló- 
giában a m akroszkópos, m ikrosz
kópos képre, a röntgenvizsgálatnál 
észlelt eltérésekre vagyunk utalva, 
ezekből kellene m egállapítanunk a 
helyes kórismét. Számos, napjainkban 
ismert megbetegedést nem  lehet diag
nosztizálni az ásatag anyagon, ezért 
ezeknek a kórképeknek a paleopa- 
tológiai osztályozása eltér a modern 
reum atológiában szokásos besoro
lástól ... Bonyolítja a megítélést, hogy 
sok önálló kórkép azonos patológiai 
tüneteket okoz a csontokon, noha kór
származásuk, laboratóriumi és egyéb 
eltéréseik különbözőek. Az őskórtani 
diagnosztikában az erosio arthropa- 
thiát és az osteoarthritist (osteoarthro
sis) szokták megkülönböztetni. Az ero- 
siv arthropathia kifejezés a szorosabb 
értelemben vett idült reumás ízületi 
gyulladást (reumatoid arthritis, RA) 
jelenti. Ezt a kórformát m a szeropozitív 
arthritisnek is nevezik, m ert a vérszé
rumban különleges (és csak erre a be
tegségre jellemző) anyagok m utat
hatók k i . . .”

Helyesen véli a szerző, hogy mate
riális leletek, fosszíliák, írásos doku
m entum ok vagy m űvészeti emlékek 
vallatása és értelmezése olyan orvos
történész szám ára kecsegtet optim á
lis eredménnyel, aki a rokon szak
mákkal is tisztában van. Tehát jártas a 
paleopathologiában, paleoantropoló
giában és az adott kor néprajzának 
rekonstruálásában, a paleoetnológiá- 
ban.

Józsa László dr. im pozáns anyag 
összegyűjtésével és feldolgozásával 
sikeres összegzést ad a 10-13. századi 
magyarság egészéről, életkörülményei
ről, szokásairól, betegségeiről. Olyan 
adatok szerepelnek a szintézisben, 
amelyek nem  találhatók meg, vagy 
nehezen felkutathatok. Amelyekre 
azonban szüksége lehet a nem  ant- 
ropológus-paleopatológus szakembe
reknek. A könyv ugyanakkor olvas
mányos. A komoly tudom ányos te
matika ellenére fejtegetései jól kö
vethetők. A könyv megmutatja, milyen 
sokrétűen tagolódik a korai orvostör
ténelem a köztörténet mellett, a külön
féle „paleo” diszciplínákra tám aszkod
va.

Hídvégi Jenó'

* Regöly-Mérei Gyula (1906-1974) paleopa- 
tológus, orvostörténész. Számos tanulmánya 
jelent meg az Orvosi Hetilapban, mely halála 
után méltatta tudományos teljesítményét 
(Orv. Hetil., 1975, 116,702.).
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Débridat
trimebutin

tabletta 100 mg 20x

Irritabilis
Colon

Syndroma

M indkét típusú 
m otilitási zavar 
norm alizálására

Jouveinal Laboratoires PDP Pharma Kft.
Franciaország Bővebb információk:

Tel: 213-2072 
Fax: 201-8502

DÉBRIDAT tabletta: Enkephalinerg agonista- 
ként viselkedik mind az ingerületkeltő, mind a 
gátló receptorokkal szemben. Az emésztő
traktus hypokinetikus izomzatára stimuláló, a 
hyperkinetikus izmokra pedig görcsoldó hatást 
gyakorol. Funkcionális emésztőszervi meg
betegedésekben helyreállítja a fiziológiás 
motilitást.
Hatóanyag: 100 mg trimebutinium male- 
inicum (72 mg trimebutin) tablettánként. 
Javallatok: A béltraktus funkcionális beteg
ségei által okozott fájdalom, puffadás, 
passzázszavarok, diszkomfort tüneti kezelé
sére. Irritábilis colon syndroma. 
Ellenjavallatok: A hatóanyaggal szembeni 
ismert túlérzékenység. Terhesség első három 
hónapja. Szoptatás.
Adagolás és alkalmazás: Szokásos adagja 
felnőtteknek naponta 3-szor 1 tabletta. 
Maximális adagja naponta 600 mg (3-szor 2 
tabletta). Étkezés előtt, folyadékkal kell 
bevenni.
Mellékhatások: A klinikai vizsgálatok során 
ritkán előforduló bőrreakciókról számoltak be. 
Terhesség és szoptatás: Bár állatkísérletes 
adatok szerint foetotoxicus vagy teratogén 
hatást nem tapasztaltak, nincs kellően 
bizonyítva, hogy terhességben alkalmazható. 
A készítmény adása a terhesség első három 
hónapjában, valamint szoptatás idején nem 
javasolt. A terhesség II. és III. harmadában 
csak a haszon/kockázat gondos mérlegelése 
után adható.
Túladagolás esetén tüneti kezelést kell 
alkalmazni.
Megjegyzés: *  Csak vényre rendelhető 
Csomagolás: Tabletta: 20 db



SPRINGER A BŐRGYÓGYÁSZATÉRT
L e v e n e - W h i te :  Bőrgyógyászati atlasz
Magyarországon még nem  jelent meg ilyen gazdag anyagot tartalm azó atlasz. A könyv könnyen áttekinthető, a 
négyszázötvennél is több színes fotó mellett csak ábramagyarázó szövegek találhatók. M inden kórkép több vál
tozatban is szerepel.
Hosszabb időre meghatározó szakkönyv lesz a Mosby sikeres Color Atlas of Dermatology m agyar változata, melyet 
jó szívvel ajánlunk bőrgyógyászoknak, háziorvosoknak és m inden érdeklődő szakembernek.
Ára: 4900,- Ft

M o ln á r  L á sz ló :  Bőrgyógyászat
A Háziorvos könyvek sorozat újabb tagja hiánypótló m űként kerül az olvasóhoz. Az alapellátás orvosa igen 
gyakran találkozik bőrbetegségekkel, így szám ára igen hasznos lesz ez a kötet, am elynek szerzője az elm últ 
évtizedben igen sok előadást tartott háziorvosoknak.
Várható megjelenés: ok tóber (előjegyezhető)
Ára: 2200,- Ft

S o m o s  Z s u z s a n n a :  A korszerű bőrgyógyászat alapjai
Naprakész ismeretek b irtokában  mutatja be a könyv a klinikai derm atológia és venerológia teljes spektrum át. Az 
egyes betegségek tárgyalásakor jól ötvöződnek a klasszikus hagyom ányok a m odern allergológia- és farm akoló
giakutatás eredményeivel és azok hasznosításával a m indennapi gyakorlatban. A szerző művével vezérfonalat 
kívánt adni a bőr- és nem i betegségekkel foglalkozó orvosok számára, de haszonnal forgathatják a kötetet 
háziorvosok, belgyógyászok, szakvizsgára készülők és m edikusok egyaránt.
Ára: 1200,- Ft

K o ó  É v a :  Arthritis psoriatica
A könyv a bőrgyógyászat és reumatológia fontos határterületi kérdését érinti. Tartalmazza a betegségfogalom 
kialakulását, összefoglalja a tém a nemzetközi irodalmát. A tö rténe ti áttekintés után leírja az AP klinikum át, az 
extraarticularis m anifestatiókat, a differenciáldiagnosztikát, a vizsgáló és kezelési eljárásokat.
Ára: 1490,- Ft

A könyvek m egrendelhetők az alábbi megrendelőlap felhasználásával, továbbá telefonon vagy telefaxon a 
kiadónál.
Springer Hungarica Kiadó 
Levélcím: 1327 Budapest, Pf. 94.
Telefon: 370-0599, telefax: 390-9075 Springer

Hungarica Kiadó Kft.

Megrendelőlap

Alulírott utánvéttel megrendelem az alábbi könyveket

....................................................................................................................................    példányban

....................................................................................................................................    példányban

....................................................................................................................................    példányban

....................................................................................................................................    példányban

A megrendelő neve: ..................................................................................................................................................

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

A számla címzettje: ....................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az Orvosi Hetilap előfizetője vagyok, így a 20% kedvezmény megillet.
Tudomásul veszem, hogy 3000,- Ft alatti vásárlás esetén a kiadó 250,- Ft postaköltség-hozzájárulást számít fel.
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Angiotenzin konvertáló enzim gátló

Béta-blokkolók

Calcium-csatorna blokkoló

Diuretikumok

ШШШШЕшЗ
Trombocita-aggregácló gátló 

VazodilatátorТШПВШш
Valamennyi készítmény 
a közgyógyellátásra jogosultak részére 
térítésmentesen rendelhető.

További felvilágosítással szolgál a
HUMAN Rt. Gyógyszerismertető Osztálya. 1107 Budapest Szállás u. 5 Tel.: 262-7772, Fax:262-3416

R é s z le te k  az a lk a lm az á s i  e lő i ra tokban .



Új sorozat a Springer Hungaricától!

A németországi Thieme Kiadó sikeres sorozatának magyar változataként indította útjára a kiadó 
az SH orvosi (SHO) atlaszokat, amelyek az elméleti és a klinikai orvostudomány számos szak
területének atlasszerű bemutatását tűzte ki céljául. Az egyes kötetek részletesen, fotókkal és raj
zokkal gazdagon illusztrálva tárgyalják az adott témaköröket.

A sorozat jól szolgálja majd a gyakorló orvosok tudásának kiegészítését, felfrissítését, segíti a 
medikusokat, egészségügyi főiskolásokat az ismeretek könnyebb elsajátításában.

FONTOS! Egyetemi, főiskolai diákok a sorozat valamennyi tagját -  érvényes diákiga
zolványuk bemutatásával és a kiadónál történő közvetlen vásárlásnál -  50%-os kedvez
ménnyel vásárolhatják meg.

Már itt az első kötet!

Kühnel: Szövettan

Az újabb kutatási eredmények következtében a morfológia területén folyamatosan növekszik az 
ismeretanyag. E kötet erénye, hogy gazdag fotóanyaga (443 színes és 198 fekete-fehér kép) olyan 
modern eszközökkel készült fénymikroszkópos és EM-metszeteket mutat be, amelyek a szerkezet 
bemutatása mellett a funkció magyarázatát is demonstrálják.

Springer Hungarica Kiadó
1043 Budapest, Csányi László utca 36.
Telefon: 370-0599 Fax: 390-9075 Springer

Hungarica Kiadó Kft.

Megrendelőlap

Alulírott utánvéttel megrendelem az SHO Szövettan c. kötetét, amelynek teljes ára 3900,- Ft.

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

Szállítási cím: ...............................................................

Kijelentem, hogy jogosult vagyok az 50%-os kedvezményre, diákigazolványom másolatát mel
lékelem. Tudomásul veszem, hogy a kedvezménnyel történő vásárlás esetén a kiadó 250,- Ft 
postaköltséget számol fel.
(Ha nem jogosult a kedvezményre, kérjük, a fenti nyilatkozat szövegét szíveskedjék áthúzni.)

aláírás
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elésébema felső és alsó légúti, valamint húgKti

• gyorsan kialakuló optimális 
plazma és szöveti szint

• gyors baktérium 
elimináció

• kiváló béta-laktamáz
stabilitás •

• jó gasztrointesztinális 
tolerancia

SSPotit

Cedax kapszula: 400 mg ceftibutent tartalmaz. Cedax por orális szuszpenzióhoz: 36 mg/ml ceftibutent tartalmaz. Hatóanyag: ceftibuten, fél
szintetikus harmadik generációs orális cHlosporin származék. Javallatok: pharyngitis, tonsillitis, otitis media, sinusitis, acute bronchitis és 
chronicus bronchitis acute exacerbatiója, valamint húgyúti infekciók kezelésére. Adagolás: a Cedax szokásos adagja felnőtteknek napi egy
szeri 400 mg (1 caps.) étkezéstől független®. Beszűkült vesefunkciójú felnőtték esetén: a Cedax farmakokinetikája nem teszi szükséges
sé a dózis módosítását kivéve, ha a creatinin clearance alacsonyabb, mint 50 ml/perc. Gyermekeknél a szokásos adag az orális szuszpen
zióból 9 mg/testsúlykg/nap. Tíz évnél idősebb, vagy 45 kg feletti gyermekek a Cedaxból a felnőttek adagját kaphatják. A kezelés átlagos idő
tartama 5-10 nap. Kontraindikációk: ismert cephalosporin allergia. Figyelmeztetés: Beszűkült vesefunkciójú (creatinin clearance < 50 
ml/perc) vagy dialízis alatt álló betegeknek a Cedax adagolását módosítani kell. A Cedax biztonságos alkalmazhatósága a 6 hónapnál fia
talabb csecsemőkben nem bizonyított. Szignifikáns gyógyszerinterakciót még nem jeleztek. Nem ismert interakció biokémiai vagy laborató
riumi tesztekkel. Nincs klinikai tapasztalat a Cedax terhesség során történő alkalmazásával kapcsolatban. Mellékhatások: Leggyakoribb

mellékhatások a gasztrointesztinális panaszok, ezen belül hányinger (< 3%), hasmenés (3%), fejfájás, 
Schering-Plough/USA nagyon ritkán hasmenés Clostridium difficile túlnövekedés következtében. A mellékhatások többsége
INFORMÁCIÓS IRODA (beleértve a laboratóriumi eltéréseket is) átmeneti, a Cedax kezelés leállítása után megszűnik és tüne-
1027 Budapest, Kapás u. 11-15. ti kezelésre jól reagál. Túlérzékenységi reakciók - mint bőrkiütés vagy gyógyszerallergia - ritkán fordul- 
Telefon: 201-2850 nak elő és a Cedax kezelés leállítása után megszűnnek. OGYI eng.: T 4216, T 4217, T 4686



HÍREK

A Chinoin Rt „Sumamed farmakokinetika 
és immunológia” című kiadványában meg
jelent tesztfeladat nyertesei:
1. Dr. J a k a b  E rzséb e t, Budapest
2. Dr. K o vá cs L a jos, Budapest
3. Dr. L ő r in c z y  Tam ás, Bocskaikért.
A Chinoin Rt. „Sumamed a légúti fertőzé
sekben” című kiadványában megjelent teszt
feladat nyertesei:
1. Dr. K ö v é r  F erenc, Székesfehérvár
2. Dr. Z o m b o r i  Gábor, Szeged
3. Dr. R u r ik  Im re , Budapest.

A N e m z e tk ö z i E p ile p s z ia e lle n e s  L ig a  M a 
g y a r  T a g o z a ta  3 ., a M a g y a r  EEG é s  K lin ik a i  
N e u r o f iz io ló g ia i  T á rs a s á g  38. K o n g re s s z u 
s á t  együttesen rendezi Kecskeméten 1998. 
m á r c iu s  2 5 -2 8 . között.
A szakmai programban a két társaság fő té
mát nem jelöl meg. Az epilepsziákkal, a neu- 
rofiziológiával kapcsolatos elméleti, diag
nosztikus, terápiás, pszichoszociális kérdé
sekről külföldi és magyar előadókkal referá
tum okat, „workshopokat”, továbbképző 
kurzusokat (a szponzorálástól függően eset
leg térítésmentesen) kíván szervezni. Ezek
hez szóbeli előadásokkal, poszterekkel lehet 
kapcsolódni.
A szakmai s egyéb részletekről érdeklődni 
lehet:
Dr. Bense Katalin főorvosnő, Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Kórház-Rendelőin
tézete, 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. Telefon: 
76-484-384/351. Fax: 76-481-219.

A Keszthelyi Angiológiai Napok

Helyszín: Keszthely, Helikon Szálló.
Időpont: 1997. n o v e m b e r  6 -7 -8 .
Részvételi díj: 4000,- Ft, kísérők és 40 év 
alattiak részére 2000,- Ft. A részvételi díjban 
a november 6-án tartandó nyitófogadás, 
valamint a november 7-i vacsora költsége is 
benne foglaltatik.
Előzetes program:
November 6., csütörtök (16 órától)
Megnyitó
Emlékelőadások
Fogadás (19 órától)
November 7., péntek (egész nap) 
Tudományos előadások 
Idegen nyelvű előadások 
Közgyűlés 
Vacsora
November 8., szombat (délelőtt)
Tudományos előadások 
Kérjük, hogy részvételi szándékukat 
dr. Tarsoly László főorvos címén (Zala Megyei 
Kórház, Érsebészet, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi 
u. 1.) szíveskedjenek jelezni.
A tudományos ülés kiemelt témakörei:
-  R e n o v a sc u la r is  m eg b e teg e d ések
-  V iscera lis k e r in g é s i  z a v a r o k
-  K r it ik u s  v é g ta g is c h a e m ia
-  A n ti t r o m b o t ik u s  te rá p ia
-  L ip id sz in t-c s ö k k e n té s
-  S z e p t ik u s  s z ö v ő d m é n y e k  a z  é r se b é s ze tb e n
-  R e k o n s tr u k t ív  m é ly v é n a -s e b é sz e t
-  K o m p ressz ió s  k e z e lé s
-  E n d o v a sc u la r is  e ljá rá so k
-  A n e u r y s m á k  ke ze lé se
Egyéb, az angiológia témakörébe tartozó 
vagy határterületi problémák is elfogadásra 
kerülhetnek.
Szállás: Hotel Helikon.
2 ágyas szoba: 7000,- Ft,
1 ágyas szoba: 4500,- Ft, 
ebéd: 1400,- Ft.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Az IM B ü n te té s -v ég reh a jtá s  K ö zp o n ti K ó rh áz
(Tököl, Ráckevei út 6.) főigazgató főorvosa 
pályázatot hirdet az intézet B elg yó g yá sza ti és 
T üdőbeteg  O sztá lyá n  m egüresede tt orvosi á l
lásra.
A hirdetett beosztások pályakezdőkkel is be- 
tölthetők.
Pályázat benyújtási helye: IM BV. Központi 
Kórház főigazgató főorvosa (2316 Tököl, Rác
kevei út 6.)
Személyes informálódás: 166-6766 telefonon. 
Bérezés megegyezés szerint, Budapestről kijá
rással is megoldható.

K ovács Im re dr. bv. o. a lezredes 
fő ig a zg a tó  fő o rvo s

A MÁV K ó rh áz  -  B u d ap est, (Podmaninczky u. 
111.) Baleseti Sürgősségi Osztálya eg y  f ő  bel- 
g yó g yá sz  sza ko rvo st keres felvételre, azonnali 
belépéssel.
Feltétel: belgyógyász szakvizsga.
A felvételnél oxyologiai jártasság előnyt jelent. 
Bérezés: a Kjt. szerint.
Érdeklődni: a fenti osztály vezető főorvosánál 
személyesen vagy telefonon a 269-5656-os tele
fonszámon.

A S zo ln o k i MÁV K ó rh áz  és R e n d e lő in téz e t
főigazgató főorvosa (5001 Szolnok, Verseghy u. 
6-8.) pályázatot hirdet a labora tórium i o s z 
tá lyra , o sz tá lyveze tő  fő o rv o si m unkakörbe . 
Pályázati feltétel: klinikai laboratóriumi vizs
gálatok szakvizsga.
Felvétel esetén:
-  Bérezés megegyezés szerint.
-  Kétszobás vállalati bérlakás és MÁV menet

kedvezmény biztosított.

A M H  H évízi M o z g ássze rv i R e h a b ilitá c ió s  
In téze t pályázatot hirdet rehabilitációs o sz tá 
lyaira: 1 f ő  főorvosi, 3 f ő  szakorvosi m u n k a k ö r  
betöltésére. Az állások azonnal betölthetők. 
Pályázati feltétel: Szakorvosi képesítés lehet: 
rehabilitáció, belgyógyászat, reuma-fizioterápia, 
ortopédia, sebészet, neurológia, bőrgyógyászat. 
Érvényes erkölcsi bizonyítvány. Házaspár jelent
kezése és idegen nyelv ismerete előnyt jelent. 
Házaspári pályázat elfogadása esetén szolgálati 
lakás megbeszélés tárgyát képezi.
A mozgásszervi rehabilitációs szakvizsga 
megszerzése biztosított.
Bérezés: Kjt. + személyes megbeszélés 
alapján.

Keletinél nagy lakás, rendelőnek alkalmas, 
eladó. Telefon este: 134-4124, 
email: vargae@mail.inext.hu

A M a g y a r  O n k o ló g u s o k  T á r s a s á g a  É sz a k k e 
le t - m a g y a ro r s z á g i  T a g o z a ta  a N ó g r á d  M e
g y e i Ö n k o r m á n y z a t  M a d z s a r  J ó z s e f  K ó r
h á z - R e n d e lő in té z e té v e l  közösen rendezi 
meg XXXV. O n k o ló g ia i  T o v á b b k é p z ő  T u d o 
m á n y o s  Ü lé s é t  1997. o k tó b e r  1 7 -é n  10 órai 
kezdettel Salgótarjánban a Megyei Könyv
tárban (Kassai sor 2.).
Téma: M é h n y a k -  és m é h te s tr á k

A  témát a hagyományoknak megfelelően 
átfogóan tárgyaljuk, az epidemiológiától az 
utógondozásig. Mindenkit -  aki a téma iránt 
érdeklődik -  szívesen látunk.

M eg h ív ó

A F ő v á ro s i  S z e n t  J á n o s  K ó r h á z  T u d o m á 
n y o s  B iz o t ts á g a  1997. o k tó b e r  3 0 -á n  tudo
mányos ülést rendez.
Helyszín: Előadóterem
Időpont: 1997. o k tó b e r  30., c s ü tö r tö k  14 óra
Üléselnök: P rof. Dr. L ip c se y  A t t i l a
Program:
1. Prof. Dr. R a jn a  P éter: Az alvászavar, mint 

komplex tünetegyüttes
2. Dr. K öves P éter: Insomniák és kezelésük
3. P rof. Dr. B ö s z ö r m é n y i  N a g y  G yö rg y:  

Obstructiv alvási apnoe syndroma.

Szentendre belvárosában orvosi rendelő 
bérbe adó. Tel.: 06-26-318-245.

Pályázatokat az intézet igazgató főorvosának 
kell benyújtani (8381 Hévíz, Ady, E. u. 31. 
Pf.: 116.) a közzétételtől számított 30 napon 
belül.

A MÁV K ö zp o n ti R e n d e lő in téz e t (Budapest 
VI. kér., Podmaniczky utca 109.) állást hirdet a 
N eurológia i S za kren d elő b en  1 f ő  v e z e tő  fő o r v o 
si m u n ka kö r  betöltésére.
Pályázatokat a MÁV Központi Rendelőintézet 
III. emelet Titkárságára kérjük eljuttatni. 
Pályázati feltétel:
-  neurológiai szakvizsga,
-  10 éves szakvizsga utáni szakmai gyakorlat. 
Előny: idegennyelv-tudás, psychiatriai szak
vizsga vagy gyakorlat, külföldi egészségügyi 
ellátásban szerzett tapasztalat, neuroelekt- 
rofiziológiai gyakorlat.
Csatolandó: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, szakmai önéletrajz, rövid ve
zetési koncepció és képesítést igazoló okiratok 
másolata.
Bérezés a Kjt. szerint.
MÁV utazási kedvezmény, családtagnak is.

Mozgásszervi rehabilitációban jártas gyógy
tornász munkahelyet változtatna.
Tel.: napközben: 06-20-284-193; 

este: 208-5168.
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben
1997. augusztus 1-31-ig törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Készítmény neve Előállító
H ató anyag (ok)

H atástani besorolás
neve tart.

Nitrosorbon 10 tabletta Pohl-Boscamp isosorbidum dinitricum 10 mg vasodilatator

Nitrolingual retard kapszula Pohl-Boscamp nitroglycerinum 2,5 mg vasodilatator

Duraphyl 100 mg retard kapszula 
lenes

Biogal theophyllinum

anhydricum

100 mg szisztém ás asthm ael- 

szer

Duraphyl 200 mg retard kapszula 
lenes

Biogal theophyllinum

anhydricum

200 mg szisztém ás asthm ael- 

szer

Duraphyl 300 mg retard kapszula 
lenes

Biogal theophyllinum

anhydricum

300 mg szisztém ás asthm ael- 

szer

Aredia 15 mg porampulla 
infúzióhoz

Novartis dinatrium  pamidronicum 
anhydricum

15 mg csontbetegség
gyógyszere

Aredia 30 mg porampulla 
infúzióhoz

Novartis dinatrium  pamidronicum 
anhydricum

30 mg csontbetegség
gyógyszere

Scandonest 2%
Special patron injekcióhoz

Septodont mepivacainum chloratum 
epinephrinum

36 mg 
0,018 mg

helyi érzéstelenítő

Scandonest 3% patron injekcióhoz Septodont mepivacainum chloratum 54 mg helyi érzéstelenítő

Skelid 200 mg tabletta Sanofi
W inthrop/Chinoin

acidum tiludronicum 200 mg csontbetegség
gyógyszere

Entocort 2 mg kiizma Astra budesonidum 2 mg bélre ható
gyulladáscsökkentő szer

Ponmel 250 mg kapszula Clonmel acidum mefenamicum 250 mg nem szteroid 
gyulladásgátló

Multivitamin terheseknek 
filmtabletta

Human-Pharma vitaminok + ásványi 
anyagok

- kombinált
vitaminkészítmény

Serevent Diskus por inhalációhoz Glaxo salmeterolum 50 meg asthmaellenes szer

Favistan injekció Asta thiamazolum 40 mg antithyreoid készítm ény

Ciprobay Uro filmtabletta Bayer ciprofloxacinum 100 mg baktérium ellenes szer

Osmohes infúzió Laevosan hydroxyaethylamylum 10% plazmapótló szer

Campral tabletta Lipha acamprosatum calcium 333 mg alkoholizmus esetén 
alkalmazandó szer

Inutest 25% injekció Laevosan sinistrinum 5 g/20 ml diagnosztikum

Prostaphlin 250 mg kapszula Bristol-Myers
Squibb

oxacillinum 250 mg béta-laktám 
baktérium ellenes szer

M adopar 125 mg oldható tabletta Roche levodopum
benserazidum

100 mg 
25 mg

dopaminerg anyag

Megjegyezzük, hogy a törzskönyvezett gyógyszerkészítmények csak az Országos Gyógyszerészeti Intézet forgalomba hozatali engedélyével -  a 
Népjóléti Közlönyben történő kihirdetése után -  kerülhetnek forgalomba.

Dr. H ardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály 
(1051 B u d a p e s t ,  Zrínyi u .  3.)
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AzOGYI
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V In fa rc tu s  m y o c a rd ii

У T h y re o to x ico s is  
• /M ig ra in e  p ro p h y la x is

új formában!
' /S ó  t a b le t ta  eg y  d o b o zb a n  
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Termékmarketing Osztály III. 

1139 Budapest, Váci út 99.
Tei: (1) 270-5300, Fax: (1) 270-5310
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ОН -QUIZ

A LXVI. sorozat megoldásai:

1: D, 2 : D,3 : D ,4: D, 5 : D,6 : В, 7: C,8 : A, 9 : С, 10: В. 

Indoklások:

LXVI/l.D. A Marfan-szindróma a kötőszövet genetikai meg
betegedése, rendszerint érinti a gerincet, a szemet 
és a cardiovascularis rendszert. Az aorta ascendens 
dilatatiója és az aorta insuffitientia súlyos követ
kezmény, a szemlencse subluxatiója és a scoliosis is 
előfordul. Nem jellemző viszont a tricuspidalis bil
lentyű érintettsége.

LXVI/2. D. Az újszülöttben tapintható hasi resistentia nem py
lorus stenosissal kapcsolatos, ez az elváltozás csak 
2-3 hetes korban manifesztálódik. Ezzel szemben, a 
tapintható resistentia újszülöttben az esetek kb. 
felében vese-eredetű, és vagy hydronephrosis vagy 
multicystás vese okozza. Vesevena thrombosis, 
Wilms-tumor ritkább, de ugyancsak előfordul. Nem 
renalis eredetű ok lehet a teratoma vagy a mellék
vese bevérzése.

LXVI/3. D. Ha a szoptató anya a megfelelő dózisban kap aceta- 
minophent, ill. Maripent vagy theophyllint, ez nem 
jelent veszélyt az újszülöttre, azonban az anya által 
szedett azathioprin (Imuran) csontvelődepressiót 
okozhat az újszülötten, ezért szoptatás alatt mel
lőzendő.

LXVI/4.D. A gyermekkori hypertóniában a familiaris ténye
zők szerepe nem vitatott, az elhízás reverzibilis 
kockázati tényező lehet. Gyermekkorban az esetek 
egyharmadában kezelhető oka van a hypertóniá- 
nak (renalis vagy renovascularis), a magas renin- 
szinttel járó hypertonia esetekben pedig nagyobb a 
szövődmények kockázata. Nem lehet tehát azt mon
dani, hogy gyermekekben ritkább a hypertonia 
szövődményeinek előfordulása mint felnőttekben.

LXVI/5. D. A metaproterenol szelektív ß2-adrenerg agonista, a 
theophyllinhez hasonlóan hatásos bronchodilata- 
tor gyermekkori asthmában. A Nacromoglycat 
hasznos inhalatiós szer, stabilizálja a hízósejteket, 
megelőzi a hisztaminfelszabadulást. Az epinephrin 
a fenntartó kezelésben nem játszik szerepet, csak 
az akut roham terápiájában.

LXVI/6. B. A prolactin fokozott secretiója okoz galactorrhoeát, 
amenorrhoeát és sterilitást. A szekunder amenorr- 
hoeás nők 20%-ában prolactinoma az ok. Azoknak 
a galactorrhoeás nőknek, akiknek 25 ng/ml alatt 
van a serum prolactin szintjük, rendszerint foko
zott a prolactin érzékenységük, és nincs amenorr- 
hoeájuk. Amenorrhoeát okozhat egyébként a hy- 
percorticismus és a hypothyreosis is, de ezek a kór
képek nem járnak galactorrhoeával.

LXVI/7. C. A danazol mérsékelten androgén hatású anabolikus 
szteroid: csökkenti az angioneuroticus oedemás at- 
tackok számát, stimulálja a Cl-eszteráz-inhibitor 
szintézisét. Korábban epsilon-aminocapronsav 
(acepramin, epsicapron) adását javasolták, ez gá
tolja a plazminogén -  plazmin átalakulást -  közel 
sem olyan hatásos, mind a danazol. Az antihiszta- 
min, ill. a kalcium nem jön szóba.

LXVI/8. A. A Lyme-kórt spirochaeta infekció okozza. Jelleg
zetes korai elváltozás az erythema chronicum mi
grans, amely főként a törzsön és az alsó végtagokon 
észlelhető. Később visszatérő ízületi gyulladások 
fordulhatnak elő. Penicillin, tetracyclin, vibramy- 
cin, rocephin terápia hatásos, erythromycin nem.

LXVI/9. D. Az ún. II. típusú multiplex endocrin neoplasia 
(MEN) szindróma (hyperparathyreoidismus, pajzs
mirigy medullaris carcinoma, pheochromocyto- 
ma) nem jár hypoglykaemiával.
Az I. típusú MEN (Wermer-szindróma) (szigetsejt- 
tumor, hyperparathyreoidismus, hypophysis ade
noma) okozhat hypoglykaemiát, akárcsak a hypop
hysis elülsőlebeny elégtelenség (ACTH, STH hiány) 
is.

LXVI/10. B. Cushing-kórt rendszerint a hypophysis ACTH- 
termelő microadenomája okoz. Általában a korti- 
zolszintet a nagy dózis dexamethason adása szup- 
primálni képes. A trerápiás megoldás a legtöbb 
centrumban a microadenoma transsphenoidalis 
úton történő eltávolítása.
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LXVII. sorozat

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

LXVII/1. Hypercalcaemia nem valószínű, hogy előfordul 
Ajtüdőrákban
B) sarcoidosisban
C) hypothyreosisban
D) thiazidok szedésekor
E) lithium hatására

LXVII/2. Harminckét éves nő rutin vizsgálata során hyper
triglyceridaemia derül ki. Milyen primer okokat kell 
kizárni?
A) hypothyreosis
B) oralis contraceptivum szedése
C) nephrosis szindróma
D) aknék retinoid kezelése
E) mindegyik lehetőségre gondolni kell

LXVII/3. A primer biliaris cirrhosisra jellemző, KIVÉVE:
A) sokáig tünetmentes lehet
B) a panaszok között a viszketés a legjelentősebb
C) antimitochondrialis antitestek kimutatása fontos 

a betegség diagnosztikájában
D) a serumban keringő immunkomplex, és IgM szint 

emelkedés észlelhető
E) ritkán vezet máj elégtelenségre, ritkán képezi a 

májtranszplantáció indikációját

LXVII/6. A Zollinger-Ellison-szindróma a következőkkel tár
sul, KIVEVE:
A) súlyos peptikus fekélybetegség
B) hasmenés
C) magas basalis savsecretio
D) hypergastrinaemia
E) a válasz elmaradása secretin stimulációs tesztben

LXVII/7. A mitralis prolapsusra jellemző:
A) a legtöbb esetben tünetmentes
B) férfiakban gyakoribb, mint nőkben
C) általános a kamrai arrhythmiák előfordulása
D) gyakran kialakul mitralis insuffitientia
E) nem ritka következtében a pangásos szívelégte

lenség

LXVII/8. Wegener-granulomatosisra jellemző KIVÉVE:
A) vasculitisek csoportjába tartozó kórkép
B) a felső légutak és a vese elváltozásai társulnak
C) gyakori az autoimmun hepatitisszel való együttes 

előfordulás
D) diagnosztikájában hasznos a neutrophil leukocy- 

ta cytoplasma antitestek (ANCA) kimutatása
E) erélyes (kortikoszteroid + citosztatikum) immun 

szuppresszív kezelést igényel

LXVII/4. Felnőttekben a bacterialis meningitis leggyakoribb 
oka:
A) Streptococcus pneumoniae
B) Neisseria meningitidis
C) Haemophilus influenzae
D) Staphylococcus aureus
E) Staphylococcus epidermidis

LXVII/5. Rhematoid arthritisben viszonylag jó prognózis 
jeleként értékelhető
A) eosinophilia
B) női nem
C) thrombocytosis
D) anaemia
E) a betegség akut kezdete

LXVII/9. Haemochromatosisban gyakori eltérés, KIVÉVE:
A) diabetes mellitus
B) diabetes insipidus
C) impotencia
D) cirrhosis esetén hepatocellularis carcinoma
E) pseudoköszvény

LXVII/10 Mivel mutatható ki legkorábban a vasraktárak 
csökkenése?
A) plasma ferritin
B) plasma vas
C) plasma transferrin
D) vörösvértestek szabad protoporfirin meghatáro

zása
E) a csontvelő vas festése prussián kékkel

A megfejtések beküldési határideje 1997. október 15.
(A megfejtések levelezőlapon küldhetők be a Hetilap szerkesztőségébe: Budapest, Pf.: 94., 1327)
A helyes választ beküldők között egy jutalom könyvet 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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Az AT i angiotenzin receptorgátlás, mint új terápiás lehetőség

Hunyady László dr.1 és Nagy Lajos dr.2
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Élettani Intézet, Budapest (igazgató: Spät András dr.)1
Vas Megyei Markusovszky Kórház, III. Belosztály, Szombathely (osztályvezető főorvos: Tarján Jenő dr.)2

Emberi szervezetben az angiotenzin II receptoroknak 
két típusa különíthető el: az ATi és az AT2 angiotenzin 
receptor. E két receptor közül az angiotenzin II élettani 
és terápiás szempontból fontos keringési és só-víz ház
tartási hatásait az AT 1 receptor közvetíti. Az első AT 1 re
ceptor gátló vegyület megjelenését a terápiában nagy 
várakozás előzte meg, melyet az angiotenzin II kelet
kezését bénító angiotenzin konvertáló enzim  gátlók 
sikere indokol. Az eddigi adatok összességükben azt 
mutatják, hogy az első ATi receptor gátló vegyület, a 
losartan, rendelkezik az angiotenzin konvertáló enzim 
gátlók kedvező terápiás hatásaival, de nem  hozza létre 
ezen gátlószereknek olyan angiotenzin II-től független 
mellékhatásait, m int a kialakuló száraz köhögés és az 
angioödéma. Ez a közlemény áttekintést nyújt az ATi és 
AT2 receptorok működésével kapcsolatos élettani, bio
kémiai, molekuláris biológiai és farmakológiai isme
retekről, valamint az ATi receptor bénítok alkalmazása 
során eddig szerzett klinikai tapasztalatokról.

Kulcsszavak: AT 1 angiotenzin receptor, AT2 angiotenzin recep
tor, AT 1 receptor gátlók, losartan, renin-angiotenzin rendszer, 
hypertonia, szívelégtelenség

Az angiotenzin II (Ang II) 8 aminosavból álló peptidhor- 
mon, mely fontos szerepet játszik a vérnyomás, a só-víz 
háztartás és egyes idegsejtek m űködésének szabályozá
sában. A renin-angiotenzin rendszer gyakorlati, terápiás 
jelentőségét igazolta az angiotenzin konvertáló enzim 
(АСЕ) bénítok sikere a magasvérnyomás- és más ke
ringési betegségek kezelésében. Az АСЕ gátlók csökken
tik a vérnyomást, kedvező hatásúak balkam ra-hyper- 
trophiában, javítják a kórlefolyást és csökkentik a m orta
litást pangásos szívelégtelenségben, valam int redukálják 
a szívelégtelenség kialakulásának valószínűségét szívin
farktust követően. Emellett kedvező hatásúak diabeteses 
és egyéb eredetű nephropathiákban is (16). Az АСЕ, más

A szerkesztőség felkérésére írt tanulmány

R övid ítések: АСЕ = angiotenzin konvertáló enzim; Ang II = angioten
zin II; ATi receptor = 1-es típusú angiotenzin receptor; AT2 receptor = 
2-es típusú angiotenzin receptor; cGMP = ciklikus guanozin-3’, 5’- 
-monfoszfát; GFR = glomerulusfiltrációs ráta; MAP kináz = mitogén 
aktivált protein kináz

The ATi angiotensin receptor inh ib ition  as a new the
rapeu tic  opportunity. The octapeptide horm one, an 
giotensin II, binds to two major subtypes of cell surface 
receptors: the AT 1 and the AT2 angiotensin receptors. The 
im portan t physiological and pathophysiological effects 
o f angiotensin II on cardiovascular regulation and salt
water balance are m ediated by the ATi receptor sub- 
type. As a consequence of the outstanding clinical suc
cess of angiotensin-converting enzyme inhibitors, the 
appearance of ATi receptor inhibitors in the therapy of 
hypertension and other cardiovascular diseases was 
preceded with great expectations. The available experi
m ental and clinical data indicate that the first AT 1 recep
tor inhibitor, losartan, has the same therapeutic poten
tial as angiotensin-converting enzyme inhibitors, but it 
does not evoke the angiotensin-independent side-ef
fects of ACE inhibitors, such as dry  cough or angioede- 
ma. The physiological im portance and the biochemical, 
m olecular biological and pharmacological properties 
of AT 1 and AT2 receptors are reviewed in this paper, and 
a sum m ary of the available clinical data is presented.

Key words: ATi angiotensin receptor, AT> angiotensin recep
tor, ATi receptor inhibition, losartan, renin-angiotensin sys
tem, hypertension, cardiac failure

néven kinináz II, pep tidáz hatása azonban nem  csupán 
az Ang II keletkezéséért felelős, hanem  szerepet játszik 
szám os peptid  (pl. bradikinin, P-anyag, neurokininek, 
GnRH) lebontásában is. E peptidek felhalm ozódása 
АСЕ gátlók adását követően m ellékhatások forrása 
lehet. Például a köhögésért, mely az АСЕ gátlók alkal
m azása során gyakran kialakuló, kellem etlen m el
lékhatás, a bradikinin felhalm ozódást ta rtják  felelős
nek. A fentiek alapján nem  meglepő, hogy igen nagy vá
rakozás előzte meg az ATi receptor gátlók m egjelenését 
a terápiás gyakorlatban, hiszen ezek a szerek receptor 
szinten gátolják az Ang II hatását, és így nem  jönnek 
lé tre  azok a m ellékhatások, am elyekért az АСЕ bénítok 
k in ináz  gátló hatása felelős. Az első AT 1 receptor gátló, a 
lo sartan  kálium sója (Cozaar, Dupont-M erck), hyperto 
n ia  kezelés céljából bevezetésre került az Egyesült Álla
m okban, Nagy-Britanniában és más európai oszágok- 
ban. A szer eredményessége az első klinikai felm érések 
alap ján  időszerűvé teszi az Ang II receptorok biokém iai 
és farm akológiai sajátosságainak, valam int terápiás je 
lentőségének áttekintését.
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Angiotenzin receptor antagonisták 
Több m int húsz év telt el azóta, hogy az Ang II receptor 
gátlókat először próbálták m eg alkalmazni hypertonia 
kezelésére (24,47). E gátlószerek az angiotenzin II anta- 
gonista hatású peptid szárm azékai voltak (pl. a sarala- 
sin), széles körű  elterjedésüket számos probléma akadá
lyozta: a peptid  antagonistákat csak parenteralisan lehe
tett bejuttatni, hatásuk idő tartam a igen rövid volt, és 
csekély agonista hatásuk következtében egyes esetekben 
a vérnyomás emelkedését idézték elő (24,47). Az angio
tenzin receptor gátlók klinikai bevezetésével kapcsolat
ban az áttörést az orálisan adható  nem peptid antago
nisták megjelenése jelentette.

Az első nem  peptid antagonista egy imidazol szár
mazék volt, melyet Furukawa és m tsai szintetizálták (47). 
Az Ang II receptor gátlók továbbfejlesztése kapcsán sike
rült igazolni, hogy az Ang II receptoroknak két far- 
makológiailag elkülöníthető csoportja létezik. Az egyes 
típusú (ATi) angiotenzin recep to rra  jellemző a difeni- 
limidazol származékok (pl. losartan) iránti nagy affi
nitás, míg a tetrahidroim idazopiridin származékok (pl 
PD123177) nagyon gyengén kötődnek  hozzá (47). Ezzel 
ellentétben a kettes típusú (АТг) angiotenzin receptor 
tetrahidroim idazopiridin származékokkal gátolható, 
míg a difenilimidazol szárm azékok iránti affinitása cse
kély. Az Ang II receptor gátlók (és az АСЕ gátlók) klinikai 
hatékonyságáért az ATi receptoron keresztül létrejövő 
hatások elmaradása felelős. A klinikai bevezetésre került 
losartan m ellett számos ATi receptor gátló áll jelenleg 
kifejlesztés alatt, melyek többsége a losartan szárm azéka 
(1. táblázat).

1. táblázat: A jelenleg klinikai kipróbálás alatt álló ATi 
angiotenzin receptor gátlók (24 47)

Vegyület Klinikai
fázis

Orális 
dózis (mg) Gyártó/fejlesztő

Losartan
(Dup 753) 

Eprosartan
IV 50 DuPont Merck

(SK & F 108566) II-III 150-350 SmithKline
Beecham

Candesartan
(TCV116) III 5-10 Takeda and

Astra
Tasosartan 
(ANA 756) 

Valsartan
III >100 Wyeth-Ayerst

(CGP 48933) 
Irbesartan

III >100 Novartis

(SR 47436) III 10-50 Sanofi and
Bristol-Myers
Squibb

Zolarsartan 
(GR 117289C) 

Telmisartan
IF ? Glaxo

(BIBR 0277 SE) II-III 40-80 Boeringer
Ingelheim

ZD-8731 I* >100 Zeneca
SC-52458 I >100 Searle
LR-B/081 II ? Lusofarmaco
YM-358 II ? Yamanouchi
E-1477 II ? Eisai

* Fejlesztés felfüggesztve

A z angiotenzin receptorok felosztása  
A jelenleg érvényben lévő ajánlás értelm ében az angio
tenzin receptor rövidítése AT, m íg az angiotenzin h o r
m onra utaló rövidítés Ang (8). Az Ang II em berben (és 
emlősökben) az ATi és az АТг receptorokhoz ködődik. E 
két receptor farmakológiai tulajdonságaira a nem peptid  
antagonistákkal szembeni affinitás fent leírt eltérései 
mellett jellemző, hogy a CGP-42112A jelű peptid analóg 
emlősökben az АТг receptorhoz kötődik nagyobb affi
nitással (13). Bár eredetileg ezt a pepiidet antagonistának 
tartották, az АТг receptor jelátviteli folyamatával kapcso
latos adatok szerint a CGP-42112A peptid  agonista ha tá
sú (17). Újabb érdekes eredmény, hogy sikerült előállítani 
az ATi receptor nem  peptid agonistáit is, és ezek a szerek 
képesek létrehozni az Ang II vérnyomásemelő hatását 
(18).

Az ATi és АТг angiotenzin receptorok azonosítása a far
makológiai vizsgálatokat követően molekuláris biológiai mód
szerekkel is megtörtént. Emlősökben az ATi receptor 359, az 
АТг receptor 363 aminosavból álló, egymással kb. 32-34% ho
mológiát mutató, 7 transzmembrán hélixet tartalmazó gliko- 
zilált fehérje (15). Rágcsálókban (egérben és patkányban) az 
AT i receptornak két, egymással több mint 90% homológiát mu
tató altípusa fordul elő, melyek közül az ATia főként érfal 
simaizomsejtekben, májban, vesében, tüdőben és a központi 
idegrendszerben, míg az AT i ь altípus a mellékvesében és a hy- 
pophysisben dominál (8). Az ATla és ATib receptorok rágcsá
lóban sem mutatnak jelentős farmakológiai és funkcionális 
különbségeket, más emlősökben és emberben pedig csak egy
féle ATi receptor található (2,13).

Az elmúlt években két további angiotenzin receptort 
(АТз és AT4) is leírtak (8), de ezek azonosítása m oleku
láris biológiai módszerekkel nem  történ t még meg (2. 
táblázat). Az АТз receptort egyelőre csak egy tum or- 
sejtvonalban találták meg, míg az AT4 receptor nem  köti 
az Ang Il-t, m a ism ert ligandja az angiotenzin IV [an
giotenzin (3—8)], mely az Ang II-nél két am inosaw al 
rövidebb peptid  (12). Ezek alapján -  jelenlegi ism ere
teink szerint -  az АТз és az AT4 receptornak az Ang II élet
tani és kóros körülmények között kialakuló hatásainak 
létrehozásában nem  tulajdonítunk szerepet.

A zA Ti receptor és a renin-angiotenzin rendszer 
Renin hatására a keringő angiotenzinogénből angioten
zin I keletkezik, mely АСЕ hatására alakul tovább Ang 
Il-vé (1. ábra). Ang II azonban nem csak a vérplazmában, 
hanem  számos szövetben is keletkezhet. Számos adat 
utal az intrarenális renin-angiotenzin rendszer szerepére 
a glomerulusfiltráció szabályozásában, de a vesén kívül 
e rendszer szerepét felvetették egyéb szövetekben is (pl. 
a mellékvesében, az ovariumban és a központi idegrend
szerben) (12,16).

Újabb adatok szerint az АСЕ nem játszik kizárólagos 
szerepet az Ang II képződésében (35). Az Ang II keletkezhet an
giotenzinogénből elasztáz és katepszin-G hatására neutrophil 
granulocytákban, szöveti plazminogén aktivátor hatására az 
érfalban, valamint tonin hatására. Az utóbbi három enzim an
giotenzin I-ből is képes Ang II képződését katalizálni, és egyéb 
enzimek angiotenzin konvertáló aktivitását is leírták. Ezek 
közül a legérdekesebb az emberi szívben és érrendszerben is 
megtalálható kimáz enzim specifikus és hatékony angiotenzin 
I-ANG II konvertáló hatása (21). Bár az Ang II nem АСЕ 
médiáit képződésének biológiai jelentősége még nem tisztá
zott, de lehetséges, hogy ez a mechanizmus fontos szerepet ját-

2584



2. táblázat: Az angiotenzin receptorok felosztása

ATi AT2 АТз AT4

Előfordulás: érfal simaizom, mellékvesekéreg, vese, magzati szövetek, neuroblastoma szív, vese, agy,
kp. idegrendszer, tüdő, máj, hipofízis agy, ovarium máj

Szelektív agonista: 
Szelektív

L162313, L163491 CGP42112

antagonista:
Jelátviteli

losartan (1. még 1. táblázat) PD 123319

mechanizmus: inozitol-1,4,5-triszfoszfát, Ca2+-jel tirozin foszfatáz cGMP

angiotenzinogén

(renin)

T
angiotenzin I

(АСЕ, kimáz)

angiotenzin II

AT, receptor AT2 receptor
T -  T -

losartan PD 123177

1. ábra: A renin-angiotenzin rendszer. Az АСЕ gátlása és az 
ATi receptor gátlása egyaránt csökkent ATi receptor aktivitást 
eredményez. Utóbbi esetben azonban az ábrán jelölt negatív 
feedback elmaradása miatt emelkedő Ang II szint serkentheti 
az AT2 receptort. Az ábrán feltüntettük az ATi, illetve az AT2 
receptor egy-egy specifikus nem peptid gátlószerét

szik a szövetekben történő Ang II képzésben (16). A szövetek
ben folyó Ang II képzés szerepére számos adat utal, de jelen
tőségének megítélését nehezíti, hogy az itt keletkező Ang II 
nem okoz jelentős változást a vérplazma Ang II szintjében. 
Számos vizsgálat adatai azt mutatják, hogy az АСЕ gátlókkal 
történő kezelést követően a kialakuló kezdeti igen alacsony 
Ang II koncentráció hosszabb ideig tartó kezelés esetén emel
kedést mutat (35). Ebben szerepe lehet a szövetekben folyó 
ACE-től független Ang II képzésnek, bár az Ang II keletkezést a 
terápiás körülmények között inkomplett АСЕ gátlás és a 
fokozódó Ang. I keletkezés is magyarázhatja.

Az Ang II (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe) oktatpeptid- 
ből az aminoterminális Asp eltávolításával állítható elő az an
giotenzin III, mely heptapeptid in vivo kimutatható, és mai 
nézeteink szerint biológiailag aktív metabolitnak tekinthető. 
Az angiotenzin III affinitása az ATi-hoz valamivel kisebb, az 
AT2 receptorhoz hasonló mint az Ang П-é. A receptorokhoz 
való kötődést követően az Ang II-vel azonos hatásokat hoz 
létre, de jelentősége in vivo körülmények között vitatott.

Az angiotenzin IV [angiotenzin (3-8)] molekula hexapep- 
tid, melyből az Ang II-höz hasonlítva az aminoterminális két 
aminosav hiányzik. Az angiotenzin IV nem kötődik sem az ATi, 
sem az AT2 receptorhoz kötőfehérje az AT4 angiotenzin recep
tor (8).

Az Ang II élettani és terápiás szempontból igen jelen
tős hatásait a keringési rendszerre és a szervezet só-víz 
háztartására az AT i angiotenzin receptor közvetítésével 
fejti ki. A keringő Ang II horm onhatása mellett, az Ang II 
neurotranszm itterként is szerepel a központi ideg- 
rendszerben. A keringő Ang II vazopresszin szekréciót 
serkentő hatását olyan neuronok közvetítik a hypothala
mus vazopresszint termelő (magnocelluláris) sejtjeihez, 
melyek transzm itter anyaga jelenlegi ismereteink szerint 
Ang II. Az Ang II legfontosabb ATi receptor-m ediált hatá
sait a 3. táblázat foglalja össze.

3. táblázat: Az Ang II legfontosabb hatásai. A felsorolt 
hatásokat az ATi angiotenzin receptor közvetíti (2,12)

Támadáspont Hatás

Érfal simaizomzat 
Mellékvesekéreg 
zona glomerulosa 

Vese

vasoconstrictio, növekedés 
Az aldoszteron szekréció fokozódás 
renin szekréció gátlása 
fokozott Na+-visszaszívás 
a tubulusokban

vasoconstrictio (főként az efferens 
arteriolán)

mesangialis sejtek kontrakciója 
prosztaglandin felszabadulás

Központi
idegrendszer

szomjúság érzetet vált ki 
fokozza a vazopresszin szekréciót

Szimpatikus
idegrendszer

Szív

fokozott szimpatikus aktivitás 
fokozott kontraktilitás (inotrópia) 
kamrai hypertrophia

Emberben az ATi receptor 359 aminosavból álló 
glikozilált fehérje, melynek génje a 3-as krom oszóm án 
található (12). Az ATi receptor Ang II kötőhelyének 
kialakításában a molekula extracelluláris régiói és a 
membránhélixek vesznek részt (15). A receptor akti
válódása során a jelet, melyet a horm on kötődése jelent, 
feltételezhetően a hélixek átrendeződése közvetíti az 
intracelluláris molekularészek felé. Ezt követően az ATi 
receptor Gq családba tartozó GTP kötő fehérjéket aktivál, 
melyek hatására foszfolipáz C enzim  aktiválódása követ
kezik be (13, 36). Ez az enzim  a m em bránban található 
foszfatidilinozitol-4,5-triszfoszfátot hasítja, m elynek so
rán két másodlagos hírvivő keletkezik: az inozito l-1,4,5- 
-triszfoszfát és a diacilglicerin. Az inozitol-1,4,5-trisz- 
foszfát hatására a sejten belüli raktárakból Ca2+ szabadul
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fel. A megnövekedett citoplazma Ca2+-koncentráció ha
tására  létrejön az adott sejtre jellem ző válasz.

A raktárakból történő Ca2+-felszabadulás mellett az extracel- 
luláris térből történő Ca2+-beáramlás is fokozódik. Ennek létre
hozásában dihidropiridin-függő Ca2+-csatornák és dihidropiri- 
dinekkel nem befolyásolható beáramlási mechanizmusoknak is 
szerepet tulajdonítunk (13, 34, 36). Patkány glomerulosasejten 
végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy a Ca2+-beáramlás mellett 
az intracelluláris raktárakból történő Ca2+-felszabadulás szabá
lyozásában is szerepe van a plazmamembránban található Ang II 
által aktivált dihidropiridin receptor fehérjének (37).

A legtöbb célszövetben az Ang II a Ca2+-szignál létrehozása 
mellett fokozza a foszfolipáz A2 és foszfolipáz D aktivitást és G; 
fehérjén keresztül csökkenti a cAMP szintet is (13). Az Ang II 
cAMP szintre kifejtett hatása azonban komplex, mert pl. mel
lékvesekéreg glomerulosa az Ang II Ca2+-mediált mechaniz
mussal fokozza az ACTH hatására kialakuló cAMP szint emel
kedést (1). Valamennyi felsorolt hatást az Ang II az AT 1 receptor 
aktiválásán keresztül fejti ki.

Tartós Ang II kezelés során a legtöbb célszervben a 
sejtek hyperthrophiája és hyperplasiája m utatható ki. 
E hatásokat az ATi receptor közvetíti. Számos jelátviteli 
folyamat szerepét felvetették az Ang II növekedési ha tá
sainak létrehozásában.

Az Ang II hatására bekövetkező protein kináz C aktiválódás 
fokozza a c-fos, valamint más korai gének expresszióját, és ser
kenti a mitogén aktivált protein (MAP) kinázt (40, 43). Kimu
tatták azt is, hogy az ATi receptor közvetítésével aktiválódik a 
citokin receptorok jelátviteli folyamata során is szerepet játszó 
JAK-STAT jelátviteli mechanizmus, mely szintén szerepet játsz
hat a növekedési hatások létrehozásában (3,22). Sejtkultúrában 
tartott sejteken végzett vizsgálatok adatai szerint Ang II hatá
sára fokozódik számos növekedési faktor termelése. Az Ang II 
adását követően létrejövő vérlemezke eredetű növekedési fak- 
tor-A (PDGF-A), transzformáló növekedési faktor-ßl (TGF- 
ßl), fibroblast növekedési faktor (bFGF) (35) és inzulinszerű 
növekedési faktor I (IGF I) (9) felveti annak lehetőségét, hogy 
autokrin mechanizmusokjelentős szerepet játszanak a sejtpro- 
liferatív hatások létrehozásában.

Bár az AT i receptor közvetítésével létrejövő növekedési 
hatások mechanizmusa nem tekinthető tisztázottnak, gya
korlati szempontból ennek igen nagy jelentősége van az ér
fal simaizom proliferáció, a szívben létrejövő kamrahyper- 
trophia, valamint a mellékvesekéreg zóna glomerulosájára 
kifejtett trofikus hatások létrehozásában (12).

A z AT 2 angiotenzin receptor
Az AT2 receptor affinitása Ang II és angiotenzin peptidek 
irán t hasonló az ATi receptor affinitásához. Ez a m agya
rázata annak, hogy az ÄT2 recep to r létezésének bizo
nyítására csak a két receptor altípushoz szelektíven kö tő 
dő nem  peptid antagonisták felism erését követően ke
rü lhetett sor. Farmakológiailag az AT2 receptort a difenil- 
im idazol származékok (pl. losartan) iránti alacsony 
affinitás jellemzi, míg e receptor típus affinitása egyes 
tetrahidroim idazopiridin szárm azékok (pl. PD123177) 
irán t magas (47). Az AT2 receptorhoz nagy affinitással 
kö tődik  a CGP42112A jelű peptid  szárm azék is (13). A 
CGP42112A vegyületet a funkcionális vizsgálatok alap
ján  a receptor agonistájának ta rtják  (17).

Az AT2 receptor kiónjának szekvenciáját elsőként patkány 
foetalis cDNS könyvtárból és PC12W pheochromocytoma sej
tekből sikerült azonosítani (17,27). A 363 aminosavból álló fe
hérje 34% homológiát mutatott az ATi receptor szekvenciájá

val. Azóta az AT2 receptor cDNS és aminosav szekvenciáját szá
mos egyéb species esetében is leírták, és ismert az emberi AT2 
receptor szekvenciája is (15,28). Ezek a szekvenciák igen nagy 
(92%-ot meghaladó) homológiát mutatnak. A humán AT2 re
ceptor génje az X kromoszómán található (12,28).

Az AT2 receptor szöveti eloszlására jellemző, hogy kü
lönösen magas az expresszió szintje m agzati szövetek
ben, m ajd  a megszületést követően igen gyorsan esik 
(13). Egyes szövetekben azonban felnőttkorban is meg
található ez a receptor. Az AT2 receptor fehérje, illetve 
mRNS kim utatható a központi idegrendszerben, a mel
lékvesében, izomban és kisebb mennyiségben egyéb 
szövetekben is (17, 27). Összességében az AT2 receptor 
előfordulása a magzati és neuronális szövetekre jellem
ző. Egyes feltételezések szerint az AT2 receptor expresszi
ója kóros körülmények között (pl. szívinfarktus, bal- 
kam rahypertrophia, érfal neointima proliferáció) esetén 
előtérbe kerülhet (24).

Bár az AT2 receptor funkciójával kapcsolatban számos adat 
áll rendelkezésre, ezek biológiai és terápiás jelentősége nem 
tekinthető tisztázottnak (28). Transzgenikus egereken az AT2 
receptor génjének eltávolítása nem igazolta e receptor jelentő
ségét a magzati fejlődés során (14). Az ezekben az egerekben 
leírt mérsékelt vízfelvételi és mozgási zavarok az AT2 receptor 
központi idegrendszeri szerepére utalnak, míg az Ang Il-re 
adott fokozott presszor válasz keringési funkcióra utal (14).

Bár az AT2 receptor 7 transzmembrán hélix szerkezete 
alapján feltételezhető, hogy ez a molekula egy G fehérjéhez 
kapcsolt receptor, úgy tűnik, hogy az AT2 receptor nem az 
eddig megismert G fehérjékhez kapcsolódik. Több lehet
séges hírvivő mechanizmust is leírtak az AT2 receptorral 
kapcsolatban: gátolja a cGMP termelést,kálium és kalcium 
csatornákat aktivál, fokozza a foszfolipáz A2 aktivitást, és 
egyes esetekben serkenti, más körülmények között gátolja 
a tirozin foszfatáz aktivitást (28). A legújabb vizsgálatok azt 
m utatják, hogy az AT2 receptor aktiválódása sejtnöveke
dést gátló hatást fejt ki (29,38), és fokozza a sejtek elhalását 
is: apoptosist hoz létre (49). E hatások eredőjeként az AT2 
receptornak antiproliferativ hatása van, mely egyes esetek
ben ellensúlyozhatja az Ang II ATi receptoron kifejtett sejt- 
proliferációt fokozó hatását (29).

Az AT2 receptor létezésének különleges jelentőséget 
ad teráp iás szempontból, hogy AT 1 gátlók alkalmazása 
esetén -  ellentétben az АСЕ gátlók alkalmazásakor ki
alakuló helyzettel -  az Ang II koncentrációja emelkedik a 
vérben. Ez felveti annak lehetőségét, hogy az AT2 re
ceptorok izgatása mellékhatásokat hozzon létre. Az eddig 
elvégzett igen nagy számú klinikai vizsgálat alapján n in
csen jele ilyen mellékhatásoknak, de ez nem  zárja ki an
nak lehetőségét, hogy a hosszú távú kezelés kapcsán AT2 
receptor médiáit mellékhatások jelentkezzenek. Ez egy
ben aláhúzza a jelentőségét azoknak a vizsgálatoknak, 
melyek az AT2 receptor ma még nem tisztázott élettani és 
kórélettani szerepét próbálják tisztázni.

A zA T i receptor gátlás klinikai jelentősége 
Jelenleg az ATi receptor gátlók közül a losartan alkal
m azása engedélyezett az USA-ban és számos európai or
szágban hypertonia kezelése céljából. Az eddigi vizsgála
tok adatai szerint a losartan nem okoz száraz köhögést, 
mely kellemetlen mellékhatás az АСЕ gátlókkal történő 
kezelés során  meglehetősen gyakran (az esetek 5-10%- 
ában) fordul elő (47). Az АСЕ gátlók adásának ritkább
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szövődménye az angioödém a kialakulása. Az eddigi vizs
gálatok eredményei azt m utatják, hogy ez a mellékhatás 
sem jön létre ATi receptor bénítok alkalmazása során. A 
hypertonia kezelése m ellett természetesen felmerül az 
ATi receptor gátlók adásának létjogosultsága minden 
olyan esetben, melyben az АСЕ gátlók az Ang II képzés 
gátlása révén kedvező terápiás hatást fejtenek ki. Az ál
latkísérletek és a klinikai kipróbálások tapasztalatai arra 
utalnak, hogy a losartan az АСЕ gátlókhoz hasonló ked
vező hatásspektrum ú, és a betegek által igen jól tolerált 
gyógyszer. A losartan farm akokinetikai tulajdonságait, a 
hypertonia kezelése kapcsán szerzett eddigi klinikai 
tapasztalatokat, valamint az АСЕ gátlók hatásspektrum a 
alapján felvetődő egyéb terápiás lehetőségeket foglaljuk 
össze az alábbiakban.

A losartan farm akokinetikai tulajdonságai 
A losartan per os adható, jól felszívódik a bélrendszer
ből. Farm akokinetikájára jellemző, hogy az emberi 
szervezetben az EXP3174 nevű igen hatékony m etabo- 
littá alakul át. E m etabolit affinitása az ATi receptorhoz 
tízszer nagyobb, m int a losartané, és m etabolizációja is 
lényegesen lassúbb. Ez a magyarázata annak, hogy 
losartan terápiás dózisú alkalm azását követően a vér
plazma losartan  koncentrációja 1 óra után eléri a m axi
m um át, m ajd viszonylag gyorsan csökken, de a vér
nyomáscsökkentő hatás m axim um a 6 óra után  jön létre 
(16, 24). A losartan és aktív  m etabolitjának együttes 
hatása elhúzódó terápiás effektust eredményez. Ezért 
naponta egyszer 50 mg losartan  adását követően 24 
órán át ta rtó  folyamatos vérnyom áscsökkentő hatás jön 
létre.

A losartan receptor kötési vizsgálatok alapján kom 
petitiv antagonistája az ATi receptornak, de az EXP3174 
vegyület hatására létrejövő gátlás nem függeszthető fel 
az agonista koncentrációjának emelésével. A kompetitiv 
és nem kom petitiv (insurm ountable) gátlás keveredése 
jellegzetes tulajdonsága a szerkezetileg közelálló ATi re
ceptor gátlóknak. Lehetséges, hogy a gátlás nem  kompe
titiv jellegéért e gátlószerek lassú disszociációja a felelős 
(15,47).

Veseelégtelenség nem befolyásolja lényegesen sem a 
losartan, sem az EXP3174 plazmaszintjének alakulását, 
ezért nincsen szükség ilyenkor az adagolás megváltoz
tatására (24), de m ájkárosodás esetén indokolt a napi 
dózis csökkentése (16).

Állatkísérletek alapján szerzett adatok arra utalnak, hogy a 
losartan aktív metabolitja, az EXP3174 gyorsan átjut a vér-agy 

áton és gátolja az intracerebroventricularisan adott Ang II 
atására kialakuló vízfelvételt (32). Losartan hatása ilyen kö

rülmények között viszonylag lassan fejlődik ki, ami arra utal, 
hogy a losartan nem jut át a vér-agy gáton, de a belőle képződő 
aktív metabolit közvetítésével mégis létrehoz centrális ATi re
ceptor gátlást (32).

Hypertonia
Bár essentialis hypertoniában a keringő Ang II szint nem 
emelkedett, számos megfigyelés utal arra, hogy ezeknél a 
betegeknél a presszor horm onok -  köztük az Ang II -  
iránti érzékenység fokozott. Valószínűsíthető, hogy a fo
kozott Ang II érzékenységért nem  az ATi receptor kóros 
működése, hanem  egyéb lokális tényezők felelősek (48). 
Máig sem tisztázott azonban, hogy a fokozott Ang II

érzékenység oka vagy következménye az essentialis hy
pertonia kialakulásának.

A fokozott szöveti Ang II érzékenység m agyarázza az 
АСЕ gátlók és az ATi receptor gátlók egyértelm űen bi
zonyított klinikai hatékonyságát essentialis hyperton iá
ban. A losartan felhasználása során szerzett eddigi ada
tok összegzése során e szer hatását összevetették pla
cebo, illetve 20 m g/nap dózisban adott enalapril maleát 
hatásával (30). Az 50 m g/nap vagy ennél nagyobb dózis
ban adott losartan vérnyomáscsökkentő hatása statisz
tikailag szignifikáns volt, és hasonló hatékonyságúnak 
bizonyult, m int a napi 20 mg dózisban adott enalapril 
maleát. Egyszeri alkalommal adott 50 mg losartan  vér
nyomáscsökkenést hozott létre, mely 24 órán keresztül 
folyamatosan fennállt (45). Bár még a súlyos hypertoniás 
esetek egy részében is a losartan  egymagában megfelelő 
klinikai hatást fejtett ki, hydrochlorothiazid egyidejű 
adása fokozza a hatékonyságot (45).

Az AT i receptor gátlók vérnyomáscsökkentő hatását a 
perifériás ellenállás csökkenése magyarázza, m iközben a 
perctérfogat és a szívfrekvencia nem  változik lényegesen. 
E kedvező klinikai hatás kialakulását az Ang II AT i recep
toron keresztül kifejtett hatásainak gátlása m agyarázza. 
A perifériás ellenállást csökkentő hatás szem pontjából a 
legfontosabb tényező az Ang II vasoconstrictor hatásá
nak gátlása, emellett azonban egyéb m echanizm usok is 
szerepet játszanak:

-  az aldoszteron szekréció csökkenése;
-  a szimpatikus aktivitás csökkenése;
-  az Ang II hatására létrejövő Na+ reabszorpció gát

lása;
-  az agyi renin-angiotenzin rendszer gátlása, mely 

fokozza a baroreceptorok érzékenységét;
-  fokozott prosztaciklin képzés.
Az АСЕ gátlókhoz hasonlóan a losartan fokozza a 

szövetek inzulinérzékenységét és csökkenti a keringő 
katecholam inok koncentrációját essentialis h y p erto 
niában szenvedő betegeknél (26). További kedvező ha
tás, hogy a losartan  terápia so rán  kialakuló em elkedett 
Ang II szint ellenére, a gyógyszer elhagyását követően 
nem  alakul ki „rebound” vérnyom ásem elkedés, m elynek 
valószínű m agyarázata, hogy az elhúzódó terápiás hatás 
lassabban cseng le, m int amilyen gyorsan az Ang II szint 
helyreáll.

Balkamra-hypertrophia
A kam rai hypertrophia igen fontos rizikófaktor a cardio
vascularis megbetegedések kialakulása és prognózisa 
szempontjából. Állatkísérletek adatai szerint az АСЕ gát
lók és az ATi receptor antagonisták is gátolják a kóros kö
rülmények között létrejövő cardialis hypertrophia k iala
kulását (13). Az ATi receptor gátlók hatékonysága arra 
enged következtetni, hogy az АСЕ gátlók hatásukat az 
Ang II szint csökkentésével fejtik ki. Az Ang II pozitív 
inotróp és kronotróp  hatást vált ki, valamint fokozza a 
DNS- és fehérjeszintézist szívizomsejteken (13). Ezzel 
egyidejűleg a kötőszövet képződése is fokozódik Ang II 
adását követően. E hatásokat az ATi receptor aktiváló
dása közvetíti.

A hem odinam ikai túlterhelés vagy szívinfarktus ese
tében létrejövő kam ratúlterhelés kialakulásában egyre 
több adat utal a helyi renin-angiotenzin rendszer szere
pére (19). Feltételezések szerint ezekben az állapotokban
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a kam rafal fokozott mechanikai igénybevétele váltja ki a 
szívben helyi renin-angiotenzin rendszer aktiválódását, 
mely az Ang II trofikus hatásai következtében a szívizom 
hypertrophiáját hozza létre. Ez a hatás a keringő Ang II 
szint megváltozása nélkül is létrejöhet, és m agyarázattal 
szolgál az АСЕ gátlók és a ATi receptor gátlók kedvező 
terápiás hatására szívizom-hypertrophiával járó m eg
betegedések esetén (19).

Az Ang II szerepének m egértését bonyolítja, hogy az 
em beri szívben AT2 receptorok is találhatók, sőt egyes 
adatok szerint nagyobb szám ban vannak jelen, m in t az 
ATi receptorok (33). Figyelembe véve, hogy az AT2 recep
to r az eddigi adatok alapján antiproliferativ hatást fejt ki 
és fokozza a sejtek elhalását (az apoptosist), felmerül an 
nak lehetősége, hogy az AT 1 receptor gátlása esetén a fel
halmozódó Ang II AT2 receptor serkentő hatása fokozza 
az antiproliferativ hatást.

Klinikai vizsgálatok szükségesek annak eldöntésére, hogy 
az АСЕ gátlókhoz hasonlóan az AT 1 receptor gátlók is nagyobb 
mértékben gátolják a kamrai hypertrophia kialakulását, mint 
az az utóterhelést csökkentő hatásuk alapján várható. Igen ér
dekes további kérdés, hogy emberben, ahol az AT2 receptor 
jelentős mennyiségben található a szívben, kimutatható-e kü
lönbség az AT 1 receptor gátlók és az АСЕ gátlók terápiás ha
tékonyságában az előbbiek javára?

Szívinfarktust követő szerkezet átalakulás (remodeling) 
Akut szívinfarktust követően a betegek egy részénél az 
elhalt területek nagysága m egnő, m ert ezek a terü letek  
kinyúlnak (expanzió). Ezt követően az ép területeken 
előbb kompenzatorikus hypertrophia  alakul ki, m ajd 
ezek a területek is megnyúlnak (extenzió). Összességé
ben a bal kam ra kitágul. Ezt az akut szívinfarktust követő 
folyamatot remodelingnek nevezzük. A rem odeling k i
alakulásában oki szerepe van a revascularisatio e lm ara
dása mellett a balkam ra-terhelésnek. Az АСЕ bénítok  gá
tolják ezt az átalakulási folyamatot, és ez m agyarázza, 
hogy e szerek -  számos klinikai vizsgálat egybehangzó 
adatai szerint -  kedvezően befolyásolják szívinfarktust 
követően a m orbiditást és a m ortalitást (50). Az АСЕ 
gátlás különösen előnyös a magas rizikójú betegcsoport
ban. Az utóterhelés és ennek révén a kamrafalfeszülés 
csökkentése mellett valószínűsíthető, hogy a kedvező te
rápiás hatás kialakulásában szerepet játszik az Ang II 
sejtproliferációt fokozó hatásának gátlása is.

Patkánykísérletek adatai azt mutatják, hogy AT 1 receptor 
gátlása is kedvezően befolyásolja a ischaemiát követő szívizom 
diszfunkciót (46), és АСЕ gátló, valamint ATi receptor gátló 
adása szívinfarktust követően statisztikailag nem különböző 
kedvező hatást fejt ki a kísérleti állatok túlélésére (25). Az eddi
gi kísérletek adatai szerint az АСЕ gátlók kedvező hatásának 
hátterében az Ang II képződés gátlása áll, és ezért feltétlenül in
dokolt lenne az ATi gátlók klinikai hatékonyságának felmérése 
szívinfarktust követően.

Pangásos szívelégtelenség
Több klinikai vizsgálat egybehangzóan bizonyította, 
hogy pangásos szívelégtelenség esetén az АСЕ gátlók 
adása kedvezően befolyásolja a kórlefolyást és a m o rta 
litást (6,41,42). Ezek a terápiás hatások nem m agyaráz
hatók teljes mértékben az АСЕ gátlók adása következ
tében kialakuló vasodilatatiós hatással (6). Több cen
trum  bevonásával végzett vizsgálatok eddigi tapaszta
latai szerint a losartan ugyanolyan hatékony és a beteg

által jól tolerált szernek bizonyult, m int az АСЕ gátlók (7, 
10, 20). Tizenkét hétig adott napi 50 m g losartan 134 
beteg adatai alapján csökkentette a vérnyom ást, a perifé
riás ellenállást, a tüdőkapillárisok nyom ását és a szív
frekvenciát, míg a szívindex növekedett (7). A betegek a 
gyógyszert jól tolerálták, bár 10%-uk esetében hypoten
sio jelentkezett az első dózist követően. A betegeknél 
köhögést nem  észleltek.

A közelm últban publikálták az első hosszú követési 
idejű tanulm ányt, melyben AT 1 receptor blokkoló és АСЕ 
gátló hatását hasonlították össze szívelégtelenségben 
szenvedő 65 évnél idősebb betegcsoportban (31). Figye
lemre méltó, hogy ezen betegeknél a losartannal kezelt 
betegek m ortalitása alacsonyabb volt, m int a captoprillal 
kezelt betegeké. Ezen túlm enően a losartan  nem  provo
kált köhögést, és összességében a betegek jobban tolerál
ták m in t az АСЕ gátló captoprilt.

A terápiás hatás m echanizm usát illetően szívelégte
lenség esetén is bizonyítékok vannak a helyi renin-an
giotenzin rendszer szerepére. M olekuláris biológiai 
vizsgálatok kim utatták, hogy szívelégtelenség esetén 
em beri szívben fokozódik az АСЕ gén expressziója (39). 
A fokozott renin-angiotenzin rendszer aktivitás jele 
lehet, hogy újabb adatok szerint az ATi receptorszám 
csökkenése következik be dilatatív cardiomyopathiá- 
ban, m íg az AT2 receptorszám  szívelégtelenség következ
tében kialakuló változásai tekintetében az adatok ellent
m ondóak  (19).

Bár a kezdeti eredm ények igen biztatóak, további -  
hosszú távú -  vizsgálatok szükségesek a losartan te 
rápiás indikációjának a szívelégtelenség kezelésére tö r
ténő kiterjesztésére. Igen érdekes tisztázandó kérdés, 
hogy van-e k im utatható  terápiás előnye az ATi receptor 
gátlók és az АСЕ gátlók együttes alkalm azásának szív
elégtelenség esetén? E kérdés felvetését az indokolja, 
hogy az AT 1 gátlók kivédik az ACE-tól független m echa
nizm ussal lokálisan keletkezett, valam int a hosszan 
ta rtó  АСЕ kezelést követően a vérben megjelenő Ang II 
hatását, míg az АСЕ gátlók a b rad ik in in  felhalmozódás 
serkentése révén fokozzák a létrejövő vazodilatációt. 
Végül feltétlenül tisztázandó, hogy az em beri szívben 
jelen lévő AT2 receptorok hogyan m ódosítják a terápiás 
hatást?

Angioplastica utáni restenosis
Állatkísérletek adatai alapján az АСЕ gátlók és az ATi receptor 
gátlók csökkentik az érfalsérülést követően kialakuló neointi- 
ma-képződés progresszióját (13). Ennek ellenére a klinikai 
vizsgálatok nem hoztak kedvező eredményt. Egy több cent
rumra kiterjedő, randomizált vizsgálat (MERCATOR vizsgálat) 
adatai szerint, coronaria angioplasticát követően az АСЕ gátló 
cinazapril hosszú távú adása nem gátolta a restenosis kialaku
lását, és klinikai szempontból sem bizonyult hatásosnak (23). 
Űjabb adatok azt mutatják, hogy az AT2 receptor gátolja az 
érfalsérülést követően kialakuló neointima-képződést. Az AT2 
receptor közelmúltban felismert antiproliferativ hatása az ér
falban (29, 38) felveti annak lehetőségét, hogy az ATi gátlók 
alkalmazása kedvezőbb hatású, mint az АСЕ gátlás. E kérdés 
eldöntése további klinikai vizsgálatokat igényel.

Vesehatások
Ö nként jelentkező személyeken végzett vizsgálatok ada
tai igazolták, hogy losartan hatására fokozódik a vesében 
a nátrium ürítés, de a GFR nem változik (5). Hasonló m ó
don fokozta a losartan a nátrium ürítést essentialis hy-
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pertoniás betegek esetében is (44). Volumen depléciót 
követően leírták a GFR csökkenését losartan adását kö
vetően, de arra vonatkozó megfigyelés is van, hogy az 
АСЕ gátlókhoz hasonlóan a losartan is növelheti a krea- 
tinin clearance értékét arra érzékeny személyekben (24).

Losartan adását követően fokozódik a húgysavürítés. 
Legújabb adatok szerint a losartan ezt a hatását em ber
ben a vese proximális tubulusaiban m űködő urát/anion 
transzport gátlásával fejti ki (4). A húgysavürítést fokozó 
hatás független az ATi receptor gátló hatástól, m ert más 
ATi receptor gátlók nem hozzák létre (4). A losartannak 
ez a „mellékhatása” terápiás szempontból hasznos lehet, 
ha e szert olyan antihypertensiv szerekkel kombinálva 
alkalmazzuk, melyek a húgysavszintet emelik (pl. tiazid 
diuretikum ok).

Endokrin hatások
Losartan adását követően a plazm a renin aktivitás és az 
Ang II szint dózisfüggő emelkedést mutat (11). Ez arra 
utal, hogy az Ang II renin szekréciót gátló hatását is az 
AT i receptor közvetíti. A losartan hatására kialakuló m a
gas vérplazma Ang II szint felveti annak lehetőségét, 
hogy AT i receptor gátló kezelés kapcsán az AT2 angioten- 
zin receptor serkentése m ellékhatásokat hoz létre. Erre 
utaló jelek az eddigi vizsgálatok adatai alapján nincse
nek, de figyelembe véve az AT2 receptor nem  kellően 
tisztázott hatásspektrum át, e kérdés a klinikai tapaszta
latok összegzése során feltétlenül figyelmet érdemel. E 
potenciális probléma m egoldására kifejlesztés alatt áll
nak olyan nem  peptid Ang II receptor antagonisták, 
melyek az AT 1 és az AT2 receptort egyaránt gátolják (47). 
Amint a fentiekben felvetődött, az is lehetséges hogy 
egyes eseteken (pl. érfalsérülést követő proliferativ hatá
sok gátlása) az ATi receptor gátlással egyidejűleg jelent
kező AT2 receptor serkentés terápiás szempontból hasz
nos lehet. Az AT2 receptoron keresztül megvalósuló mel
lékhatások (és hatások), valam int azok jelentőségének 
tisztázása az egyik legfontosabb megoldatlan kérdés a 
renin-angiotenzin rendszer működésének megértése 
szempontjából.

Losartan terápiás dózisban történő adását követően a 
plazma aldoszteron koncentrációja mérsékelt csökke
nést m utat, sőt egyes vizsgálatok nem találtak szignifi
káns aldoszteron koncentráció csökkenést (24). Ez arra 
utal, hogy Ang Il-től független regulációs m echanizm u
sok fenntartják az aldoszteron szekréció norm ális (vagy 
közel norm ális) szintjét. Ez egyben magyarázza azt a 
tényt is, hogy losartan adását követően a klinikai vizs
gálatok nem  észlelték súlyos hyperkalaem ia kialakulását. *

*

Az Ang II receptor több m int negyed évszázada tö r
tént felfedezése óta az e tém akörrel foglalkozó kutatók 
fő célkitűzése a receptor gátlásának terápiás bevezetése 
volt. M ára ez a negyed évszázados kívánság megvalósult. 
A rendelkezésre álló adatok egyértelm űen bizonyítják az 
AT 1 receptor gátlók klinikai hatékonyságát, és azt, hogy e 
szerek mentesek az АСЕ gátlók kinináz gátló hatásából 
adódó mellékhatásoktól. E tények ismeretében egyértel
műen indokolt az AT 1 receptor gátlók bevezetése a hazai 
terápiás gyakorlatban is. Az AT 1 receptor gátlók további 
potenciális előnye az АСЕ gátlókkal szemben, hogy gátol

ja  az ACE-tól független úton keletkezett Ang II hatását is. 
További vizsgálatokat igényel annak tisztázása, hogy az 
ATi receptor gátlását követően a keringésben felhalm o
zódó Ang II AT2 receptor serkentő hatása milyen követ
kezményekkel jár. Azt a kérdést, hogy az ATi receptor 
gátlók milyen m értékben lesznek képesek helyettesíteni 
illetve kiegészíteni az АСЕ gátlókat a m indennapi te
rápiában -  az elkövetkező évek tapasztalatai fogják el
dönteni.
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A BIZTONSÁG NÉHA 
EGYSZERŰ DOLGOKON MÚLIK

A probléma
A világon nagyon sok embert 
érint az önkéntelen vizelet
vesztés — az inkontinencia — 
problémája. Nők és férfiak kor
osztálytól függetlenül egyaránt 
szenvednek kellemetlenségeitől, 
mozgásszabadságuk és társas 
érintkezésük — aktív életvitelük — 
korlátozottságától.
Gyakran az érintettek sem tud
ják, hogy a visszatartó képesség 
hiánya ma már nem feltétlenül 
jár együtt az életminőség drasz
tikus romlásával — hogy gondja
ikra létezik megoldás.

A biztonságos megoldás
A magabiztos és szabad életvitel
hez tökéletes biztonságérzet 
szükséges.
Cégünk, az SCA Mölnlycke vi
lágelső az inkontinencia kezelé
sére szolgáló gyógyászati termé
kek piacán. Folyamatos fejlesz
téseivel arra törekszik, hogy be
tétei nagy nedvszívóképessé
gükkel, speciális anyagaikkal és

technológiai megoldásaikkal 
mind nagyobb komfortot és 
biztonságot nyújtsanak az érin
tettek számára, lehetővé téve ez
zel, hogy a mozgásszabadság és a 
társaslét örömeit -  problémáik 
ellenére is -  újból felfedezhessék.

TENA
A TENA védőeszközcsalád szé
les termékválasztékával az in
kontinencia minden szintjéhez 
megoldást kínál. Az enyhe és 
középsúlyos inkontinencia ellá
tását kisebb méretű, diszkrét, 
ugyanakkor biztonságos betétek 
szolgálják, a súlyos állapot keze
lését pedig nagy nedvszívású be
tétek és betéttel egybeépített 
nadrágok — slipek -  segítik.

Rendelhetőség
A TENA betétek és slipek nagy 
része az Országos Egészségbiz
tosítási Pénztár által támogatott, 
felírható.
Az SCA Mölnlycke csomagkül
dő szolgálata szállítja házhoz a

megrendelt mennyiséget, de 
gyógyszertárakban és gyógyásza
ti segédeszközboltokban is be
szerezhető.
Részletes információért és ingye
nes termékmintáért forduljon 
ügyfélszolgálatunkhoz:

INKO-INFO: (06-1) 160-6351 
Zöld szám: (ingyenesen hívható) 

(06-80) 20-10-20 
hétköznapokon 900—13"" óráig

Cím: 1031 Budapest, 
Rozália u. 33.

Tena
A biztonság kedvéért
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J A V A L L A T O K :
Különböző eredetű cerebrovcuzkuldrui, éj 

vcuzkuldru eredetű dzeméjzeti éj füléjzeti kórképek
K O M P L E X  H A T Á S M Ó D J A :

•  neuro protektiv batóo 
• agyi metabollzmuj jer ken téve 

• az agyjzövet mikroclrkuláe lójának javítója
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Felső gastrointestinalis fekélyvérzések kombinált, injekciós 
endoszkópos sclerotherapiája

Kersák János dr., Varga Erika dr. és Beró Tamás dr.
Siófok Város Kórház-Rendelőintézete, Belgyógyászati Osztály (osztályvezető főorvos: Beró Tamás dr.)

A szerzők 8 éves anyagukat ismertetik, amely időszak
ban 369 akut felső gastrointestinalis fekélyvérzőt kezel
tek injekciós vérzéscsillapító eljárással az urgens en- 
doszkópia során. A kom binált injekciós sclerotherapia 
első lépésében etamsylátot, kalcium-gluconátot, epi- 
nephrint és hypertoniás sóoldatot, a m ásodikban 1 “Zo
os polidocanolt (aethoxysklerol) használtak. Az urgens 
endoszkópia idején betegeik fekélyének 77%-a aktívan 
vérzett (Forrest I. a. és b.), 23%-a pedig a friss vérzés 
jeleit m utatta (Forrest II. a. és b.). Az alkalmazott 
kezeléssel az akut vérzést m inden betegüknél sikeresen 
megszüntették. A 29 (7,9%) újravérző betegüket is
mételten sclerotherapiában részesítették, akik közül 20 
(5,4%) beteget ezután korai elektív m űtétre irányítot
tak. M ortalitás a csak sclerotherapiában részesült be
tegek között a vérzés következtében nem volt. Az ope
rált betegekből ötöt (25%) veszítettek el a m űtétet kö
vetően, a súlyos társbetegségek következtében. Ez az 
összes sclerotisatión átesett beteg 1,4%-ának felelt meg. 
Közvetlenül a vérzéscsillapítás után betegeiket Fh-re- 
ceptor-blokkoló vagy protonpum pagátló, antacid, 
szukralfát, etamsylát és laktulóz kezelésben részesítet
ték, miközben szubintenzív megfigyelésnek vetették 
alá. A kezelt fekélyeket 24 óra múlva endoszkóppal el
lenőrizték. A kombinált injekciós endoszkópos kezelés
sel az akut műtétek száma és a mortalitás is szignifikán
san csökkent.Eredményeiket részben az 1%-os aetho
xysklerol sclerotherapiát kiegészítő etamsylát, Ca-glu- 
conat, epinephrin és hypertoniás konyhasó összetételű 
lokális kezelésnek tulajdonították.

Kulcsszavak: akut fekélyvérzés, urgens endoszkópia, kom
binált injekciós vérzéscsillapítás

Treatment of acute upper gastrointestinal bleeding ul
cers by com bined injection endoscopic sclerotherapy.
In the last 8 years period 369 patients with acute upper 
gastrointestinal bleeding were adm itted to the D epart
m ent of Internal Medicine, D istrict Hospital Siófok. All 
patients were treated by combined injection sclerothera
py during the urgent endoscopy. The sclerotizing solu
tion contained at the first step ethamsylate, calcium 
gluconate, epinephrin, hypertonic saline solution, and 
the second step 1% aethoxysklerol. At he time of urgent 
endoscopy 77% of the patients had acute bleeding 
(Forrest I. a., I. b.) and 23% of them  showed stigm ata of 
fresh bleeding (Forrest II. a., II. b.). Prim ary endoscopic 
hemostasis was achieved in all patients. In 7.9% o f pa
tients (n = 29) developed recurrent bleeding during  the 
observation period, who were resclerotized. Twenty of 
them  (5.4%) were treated by elective surgery. No 
hem orrhagic or sclerotizing therapy associated m orta l
ity occured. Five out of 20 operated patients (1.4% of all 
sclerotized cases) had died due to the serious com plica
tions of their chronic liver disease. Patients with succes- 
full initial endoscopic hem ostasis were treated conser
vatively (proton pum p inhibitors, H-2 blockers, an ta 
cids, sucralfate, lactulose) and underw ent control en 
doscopy after 24 hours. Using this sclerotizing m ethod  
in the treatm ent of acute upper gastrointestinal b leed
ings the num ber of acute surgery and m ortality de
creased significantly. It is supposed, that the locally ad 
m inistered ethamsylate, calcium gluconate, epinephrin, 
hypertonic saline solution and aethoxysklerol contain
ing sklerotizing solution might play a favorable role in 
the successfull control of acute bleeding ulcers.

Key words: acute ulcer bleeding, urgent endoscopy, combined 
injection sclerotherapy

Az utóbbi két évtizedben a fekélybetegség kezelésében 
jelentős fejlődést tapasztalhattunk. A íU-receptor-blok- 
kolók, majd a protonpum pagátlók és a hatásukat fokozó 
kiegészítő kezelések ellenére a felső gastrointestinalis 
vérzések előfordulásában nem  következett be csökkenés. 
Ez az életkor kitolódása, a részben vele járó gyógyszer- 
fogyasztás emelkedése, a fekélyek és vérzések kialakulá
sában szerepet játszó készítmények (szteroidok, NSAID 
és szalicilát tartalm ú szerek) nagym érvű elterjedése és 
hazánkban a jelenlegi társadalm i változások átm eneti 
negatív hatásai is okozhatják.

A nagyszámú megbetegedés m ellett azonban nagy
m értékben javultak a szövődmények, így az akut fekély
vérzés ellátásának feltételei is. Ezt részben a technikai fej
lődés, részben a szemléletváltás tette lehetővé.

Különböző kezelési eljárások tűn tek  fel a sclerotisaló 
kezelésen kívül, így az endoszkóppal felhelyezhető fém 
kapocs, elektro-hydro-therm o-szonda, szövetragasztók, 
fibrinragasztók alkalmazása, lézeres vérzéscsillapítás. 
Megfelelő gyakorlat és megbízható felszereltség m ellett 
csaknem  minden eljárásnál jó eredményekről szám oltak 
be (1,4,5 ,7 ,9 ,11,13,25,26,29,31,41,42).
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Az injekciós endoszkópos vérzéscsillapításokról szó
ló közlemények sem egységesek az injektáláshoz hasz
nált oldatra vonatkozóan. Ma általában 72-1%-os poli- 
docanol (aethoxysklerol), 1 : 10 000 hígítású epinephrin, 
hypertoniás konyhasóoldat, fibrinragasztó segítségével 
vagy ezek kombinációjával tö rténnek  a kezelések (2, 3, 
10,13,14,25,41,45,47).

A korábbi masszív, manifeszt fekélyvérzésekben k i
zárólagos sebészeti kezelést, am ely akut m űtét esetén 
nagy m ortalitással járó beavatkozás volt, az endoszkópia 
kezdetben a vérzés lokalizálásával segítette, majd kü lön 
böző endoszkópos vérzéscsillapítási eljárásokkal igyeke
zett azt úgy kiegészíteni, hogy az akut m űtétet kisebb 
m ortalitással járó korai elektív m űtétté  lehessen alakíta
ni. Az utóbbi évek eredményei alapján elképzelhető,hogy 
a terápiás endoszkópiában használatos vérzéscsillapító 
eljárásoknak köszönhetően a felső em észtőtraktusból 
származó vérzések miatt végzett m űtétek száma elenyé
szővé válik majd. E tendenciózus folyamatot az utóbbi 20 
év szakmai irodalm ában is követhetjük (8,25,44,48).

Beteganyag és módszer
Közleményünkben 1989 és 1997 közti 8 éves tapasztalatunkról 
számolunk be. A vizsgálatba minden osztályunkra érkezett 
felső gastrointestinalis vérző beteg bekerült. A betegellátás al
goritmusát az 1. ábrán mutatjuk be. Az ábrán látható, hogy a 
beérkezett vérzőt a sokktalanítás után, esetleg során urgens en
doszkópjában és ha szükséges kombinált sclerotherapiában 
részesítjük. Ha ez sikertelen és a primer hemosztázis nem jön 
létre, akut műtétre kerül a beteg. Sikeres vérzéscsillapítást 
követően a betegeket a szubintenzív részlegen figyeljük meg. 
Ha a klinikai tünetek nem utalnak sürgős beavatkozás szük
ségességére, a második endoszkópos vizsgálatra 24 óra eltelté
vel kerül sor. Ha az első endoszkópiánál a Helicobacter pylori 
vizsgálat esetleg elmaradt, akkor azt ennél az endoszkópiánál 
végezzük el. A reendoszkópiát a betegek egy részénél, akiknek 
állapota ezt indokolja, 48 óra múlva és esetleg később is meg
ismételjük (6,9,17,23,27,34,36,38).

1. ábra: Kezelési algoritmus

Az újravérzők ismételten sclerotherapián estek át. Manap
ság egyre ritkábban, de az első négy évben e beavatkozást 
követően műtéti megoldást választottunk (44,49).

Területünkről a felső gastrointestinalis vérző betegeket 
rutinszerűen a belgyógyászati osztályra szállítják. Felvevő te
rületünk 80000 állandó lakosra és az üdülőkre terjed ki. Ez 
utóbbiak száma szezonálisan változó, csúcsidényben az 500 000 
főt is meghaladja. Az osztályhoz tartozó, több, mint 20 éve mű
ködő endoszkópos laboratóriumban biztosított a sürgősségi el
látás eszközös és személyi feltétele a nap 24 órájában. A mun
kaidőn kívüli időszakban endoszkópos készenléti ügyeleti 
szolgálat (orvos és asszisztens) működik, így Чг- l  órán belül a 
sderotherapiára sor kerülhet.

Kórházunk önálló véradóállomással rendelkezik.
A beavatkozásokhoz Pentax és Olympus videoendoszkó- 

pok, köztük két munkacsatornával rendelkező eszközök is ren
delkezésre állnak.

Az endoszkópos beavatkozás után a szubintenzív megfigye
lésre kerülő betegnél a gyógyszeres kezelést azonnal bevezet
jük. A korábbi időszakban H2-receptor-blokkoló, ma proton
pumpagátló kezelést alkalmazunk, amelyet rendszeresen ant- 
acidák, szukralfát, etamsylát (Dicynone) és laktulóz adásával 
egészítünk ki.

Az injekciós kezelésünket két különböző anyaggal végez
zük. Először a vérző fekély környékét, majd széli részét 8-10 ml 
folyadékkal injektáljuk, amely részben kompressziót okozva, 
részben összetételénél fogva primer hemosztázist biztosít. Ez 2 
ml etamsylátot (Dicynone, Biogal), 3 ml kalcium-gluconátot 
(Calcimusc, Richter), 2 ml 1:10000 hígítású epinephrint (To- 
nogen, Richter) és 3-4 ml 10%-os konyhasóoldatot tartalmaz.

A fekély körüli nyálkahártya feszes gyógyszeres infiltrálása 
már a vérzések egy részét megszünteti, illetve a Forrest I. a. 
vérzéseket is jelentősen csökkenti. Ezután 1%-os polidocanollal 
(Aethoxysklerol, Kreusser Pharma) a látható eret és közvetlen 
alapját kezeljük 2-3 ml oldatot felhasználva. Az injektálás során 
a nyomást fokozatosan engedjük fel és a tűt eközben lassan 
húzzuk vissza. A kezelést a vérzés megszűnésének endoszkópos 
ellenőrzésével fejezzük be.

Eredményeink

A vizsgált 8 éves időszakban 787 akut felső gastrointes
tinalis vérzőt vettünk fel osztályunkra. Közülük 138 be
teg nyelőcső visszérből vérzett és sürgősségi scleroti- 
satiós kezelést kapott. A további 649 betegből 280-nál az 
urgens vizsgálat olyan vérzést vagy annak megszűntét 
igazolta, amely sclerotherapiát nem  indokolt. (Forrest
III. fekély, M allory-W eiss-szindróma, eroziv gasztritisz 
stb.) Az így m aradt 369 vérző került a fenti injekciós 
m ódszerrel vérzéscsillaptásra és az első ábrán látható 
algoritm us szerint kezelésre.

A 369 (100%) betegből 101 (27,3%) nő, 268 (72,7%) 
férfi volt. Átlagos életkoruk 56 év volt. A legfiatalabb 
vérző egy 15 éves leány duodenalis, a legidősebb pedig 
egy 89 éves férfi volt ventricularis fekéllyel. Tizenegy 
(3%) betegünk vérzett egy időben két fekélyből is. Ezeket 
egy vérzőnek vettük és fekélyüket a súlyosabb Forrest 
beosztáshoz szám ítottuk (8,9,21,22,23,33,34).

A fekélyek lokalizáció szerinti megoszlását az 1. 
táblázat szemlélteti. Ebből látható, hogy a vérző fekélyek 
6,5%-a nyelőcsőben, 4 1%-a a gyom orban, 48,5%-a a duo- 
denum ban és 4%-a az operált gyom rú betegek jeju- 
num ában helyezkedett el. A 2. táblázat a vérző fekélyek 
Forrest szerinti megoszlását m utatja. Látható, hogy a 
betegek 77,2%-a vérzett a vizsgálat, illetve sclerotisatio 
idején, 22,8% pedig a friss vérzés jeleit mutatta.

A prim er hem osztázist m inden betegünknél sikerült 
elérni, azonban közülük 29 (7,9%) beteg újravérzett a 
beavatkozás utáni 2-5 nap között. Ezek a betegek ismé-
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telt sclerotherapiában részesültek. Húsz beteg m űtétre 
került, kilencnek pedig az ism ételt sclerotisatio után a 
vérzése megszűnt. Esetükben m űtétre nem került sor. Az 
operált betegek adatai a 3. táblázat foglalja össze. E be
tegcsoportból veszítettünk el 5 (25%) vérzőt. A 3. táb
lázatból látható, hogy ezek a betegek a társuló súlyos 
betegségeik következtében haltak  meg. A meghalt 5 beteg 
a kezelt 369 betegnek az 1,4%-át alkotja. Közülük 4 beteg 
Forrest I. a. egy pedig I. b. fekélye miatt került scleroti- 
satióra, m ajd ismételt sclerotisatióra és műtétre.

1. t á b lá z a t :  A 369 vérző fekély lokalizáció szerinti megoszlása

Lokalizáció Esetszám (%)

Nyelőcső 24 (6,5)
Gyomor 150 (41)
Duodenum 179 (48,5)
Jejunum 16 (4)

2. t á b lá z a t :  A 369 vérző fekély Forrest szerinti megoszlása

Stádium Esetszám (%)

Forrest I.a. 79 (21,4)
Forrest I.b. 206 (55,8)
Forrest II. a. 66 (17,9)
Forrest II. b. 18 (4,9)

Megbeszélés

Az utóbbi években a felső gastrointestinalis vérzések elő
fordulásának emelkedő tendenciáját észleltük.

A betegellátás során az urgens endoszkópia mielőbbi 
megkezdésére törekszünk. A korai ellátás a p rim er he- 
m osztázis biztosításával a transzfúziós igény csökkené
sét eredményezi, és a beteg hem ostátusa is kevésbé rom 
lik. A sokktalanítás után, illetve azzal egyidőben is el
végezzük a sclerotisalo kezelést, ha a beteg állapota azt 
lehetővé teszi. A spontán megállt vérzések kiújulási haj
lam a nagy, a Forrest II. a. esetén 80% körüli, ezért ekkor is 
indokolt a slerotisatio sürgős elvégzése. Főleg a pylorus 
közeli és bulbaris hátsó fali fekélyek hajlam osak az újra- 
vérzésre, időnként még injekciós kezelés után is. Kezelé
seink nyomán a fekély mérete aethoxysklerol adását kö
vetően általában nem  nagyobbodik, mivel e szerből 
többnyire keveset adunk, így az ismételt sclerotisatio is 
veszélytelenül elvégezhető. A sclerotisalo szerek nyálka
hártya-elhalást okozó mellékhatása veszélyes lehet, 
m unkánk során azonban nem  fordult elő.

A fekélyvérzés körül jó m echanikus kom pressziót 
okozó bevezető injektáláshoz több gyógyszert haszná
lunk. Ezeket úgy válogattuk össze, hogy a p rim er he- 
m osztázist stabilizálva a szekunder kialakulását könnyít
sék. A kompressziós hatás hosszabb idejű fennálltát se
gíti elő a hypertoniás só, hiszen a duzzanatot a környező 
szövetekből elvont vízzel inkább növelni igyekszik. En
nek a vérrel való elszállítását lassítja és a lokális vérzést a

3. t á b lá z a t :  Az ismételt sclerotherapia után műtétre került betegek

No Név Nem Kor
(év) Fekély Lokal. Műtét Szövődmények Társbetegségek Halál Oka

1 Cs.F. F 61 F. I. a. V + D BII Cirrhosis hep. 
ale. (Child С)

+ Coma hep. 
Insuff card.

2 T.L. F 44 F.I.b. D BII Doud. csonk elégtel. Aethyl. ehr. Pneum. 
Hydroth.

+ ARDS

3 M.J. F 85 F. La. V A — Cor. pulm. chr. 
B. Tawara Ы.

+ Insuff. card.

4 M.J. F 44 F. I. b. D BII - - - -
5 C.Gy. N 57 F. I. a. D BII + G - - - -
6 N. J. N 43 F. I. a. D K + BII Multipl. rec. jejun. ulc. Zollinger-E.-sy.

(gastrinoma)
+ DIC. Exsanguin.

7 Sz.Z. F 36 F. I. a. V BII Perit, ac., nyitott has Aethyl. chr. - -
8 S.M. F 49 F. I. a. D K + A — Cirrhosis hep. ale. 

(Child C)
— -

9 H.Z. F 40 F. I. a. D BII - - - -
10 M.Cs. N 46 F.I.a. V BII - - - -
11 K.J. F 68 F. I. a. D BII - - - -
12 M.Z. N 40 F. II. a. D BII - Cirrhosis hep. ale. 

(Child B)
- -

13 D.L. F 73 F. I. a. D BII Duód. csonk elégtek Tu. coli. Emphys. 
pulm.

+ Peritonitis
Pneum.

14 L.L. F 48 F. I. a-b. D BII - - - -
15 T.L. N 60 F. I. a. I A - Cirrhosis hep. ale. 

(Child C)
- -

16 P.Gy. F 44 F. I. a. D BII — Aethyl. chr. 
Hepatopath. ale.

— —

17 Sz.Z. F 51 F. II. a. D BII - Coronariasclerosis - -
18 V.G. F 58 F.I.a. V BII - Coronariasclerosis - -
19 K.F. N 57 F. I. a. D BII - - - -
20 H.J. N 70 F. I. a. D A — Coronariascler. 

Emphys. pulm
— —

R övidítések: F = férfi; N = nő; V = ventricularis: D= duodenalis; J = jejunalis, BII = Billroth II resectio; A = aláöltés; К = kimetszés; G = GEA
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vasospasmussal csökkenti az epinephrin. A kalcium  je
lenléte is segíti a koagulum m ielőbbi kialakulását. Az 
etamsylatot tudom ásunk szerin t ilyen kom binációban 
korábban még nem alkalmazták. A gastroitestinalis vér
zések endoszkópos injekciós sclerotherapiájában m i az 
etamsylatot lokálisan is jó eredm énnyel használjuk. Az 
etamsylat vérzéscsillapításban játszott szerepét irodalm i 
adatok is bizonyítják. A p rim er hemosztázisra, az érfal és 
a vérlemezkék közti in terakciókra hat és különösen a 
kiserek vérzésében segíti elő aktív  hemosztatikus dugó 
keletkezését. A kapillárisfalban a hosszú láncú m ukopoli- 
szacharidák képződését serkenti, erősíti ezáltal a haj
szálereket és csökkenti a vérzési időt. Hat a vérlemez- 
kékre és azok felszínén az elektrosztatikus töltések 
egyensúlyát helyreállítja. A véralvadási faktorokat nem  
befolyásolja, kémiailag nincsen rokonságban ho rm oná
lis eredetű hem osztatikum okkal, érszűkítőkkel, antifibri- 
nolitikus szerekkel (2,14,28, 50). A kezelés nem  okozott 
nyálkahártya-necrosist és az újravérzések esetében is
mételten adható volt.

Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején az is
mételt sclerotisalo kezelés u tán  betegeink m űtétre kerül
tek. Megfigyeltük azonban, hogy  az egyébként súlyosabb 
társbetegségben szenvedő betegek műtétjénél m ár nem  
találtunk vérzést és mégis a m ű té t után a súlyos kom or- 
biditásuk m iatt többen m eghaltak  (3. táblázat). Későbbi 
boncolásuk sem igazolta a vérzés fennálltát. Egy bete
günk vérzett el, akinek az első m űtétje után pár nappal 
akut vérző jejunalis fekélyei alakultak ki, ezért újra kel
lett operálni. DIC tüneteivel, politranszfundáltan, a m á
sodik m űtétjét követően halt m eg. A szekció során gast- 
rinom át találtak.

Ma inkább többször reendoszkopizálunk és szubin- 
tenzív kezelést folytatunk. Az ismételt sclerotherapián 
átesett és nem  operált betegeink ugyanis nem  haltak 
meg. Nagy figyelmet fordítunk a beavatkozás u tán i kon
zervatív kezelésre és a napi 2 x 2 0  mg om eprasolt ki
egészítő antacida adására. Em ellett szukralfát készít
ményt és szisztémásán is adva etamsylatot kapnak a be
tegek. Májlaesio okozta vagy egyéb alvadási, vérzési za
varaikat, társbetegségeiket egyidejűleg értelem szerűen 
kezeljük. Ezzel a kezeléssel a szekunder hem osztázis jó 
eséllyel kialakítható. Sokszor észlelhető a sclerotisatio 
utáni reendoszkópiák során a fekélyek meglepően gyors, 
48 órán belül is már látható megkisebbedése és a vérzés 
jeleinek eltűnése (Forrest HL). A vér gyors távozását a 
gastrointestinum ból laktulóz adásával segítjük elő.

A betegek a kórházi osztályon megkezdett konzervatív 
terápiát otthonukban is folytatják. A gastroenterologiai 
szakrendelésen állapotukat folyamatosan ellenőrizzük.

Eredményeink alapján levonható következtetések:
1. A kombinált injekciós sclerotherapiás m ódsze

rünkkel azt tapasztaltuk, hogy  a prim er hem osztázist 
m inden vérző betegünkben sikerült biztosítani. Az újra- 
vérzők aránya alacsony volt.

2. Az ismételten sclerotherapiában részesült betegek 
életkilátásai jobbnak tűntek  m ég súlyos társbetegség je
lenléte esetén is, ha a korai elektív műtétet az endoszkó
pos vérzéscsillapítással sikerült elkerülni.

3. Az injekciós kezelés u tán  a szubintenzív megfigye
lés, a megfelelő gyógyszeres kezelés, valamint a gyakor
lott ápolószemélyzet is feltétele az eredményességnek.

Köszönetnyilvánítás: Papp Gyöngyvér vezető szakasszisztens 
lelkiismeretes segítő munkáját ezúton köszönjük meg.
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ÚJ VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

A háromdimenziós ultrahang-diagnosztika alkalmazásának 
lehetőségei a szülészet-nőgyógyászatban

Pál Attila dr., Vajda György dr., Bábinszki Ágota dr. és Kovács László dr.
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged (igazgató: Kovács László dr.)

A szerzők beszámolnak a három dim enziós u ltrahang
technika alkalmazásával szerzett tapasztalataikról 286 
terhes és 35 nőgyógyászati betegségben szenvedő sze
mély ultrahangvizsgálata kapcsán. A vizsgálatokat 
Combison 530 ultrahangkészülékkel végezték. Kóros 
elváltozást 14 esetben diagnosztizáltak. Tapasztalataik 
alapján a három  dimenziós technika bevezetése jelen
tős m értékben javítja m ind a praenatalis, m ind  a nő- 
gyógyászati ultrahang-diagnózisok találati biztonsá
gát, és olyan elváltozások is megjeleníthetők, m elyek a 
hagyományos eljárások m ellett korábban nem  voltak 
ábrázolhatok.

Kulcsszavak: három dimenziós ultrahang, szülészet-nőgyó
gyászat

Ahogy a röntgenvizsgálatok bevezetése jelentősen bő
vítette a diagnosztikus lehetőségek tárházát, a huszadik 
század m ásodik felében bevezetésre került ultrahang- 
vizsgálatok hasonló áttörést eredményeztek a képalkotó 
eljárások között. Ezt követően folyamatos fejlődés volt 
tapasztalható, egyre jobb felbontású készülékek jelentek 
meg, tökéletesítve a leletek találati biztonságát.

Ám a kétdim enziós technika m inden esetben csak a 
vizsgált objektum  m etszetszerű képét adta, és a m in
denkori vizsgáló csak fejben tud ta  a metszetekből -  a 
vizsgálófej mozgatásával -  rekonstruálni a vizsgált ob
jektum  térbeli képét. Ez term észetesen több diagnoszti
kus nehézséget, illetve tévedést okozott.

A kom putertechnika és az ultrahang-diagnosztika 
fejlődésével, valam int ezek összekapcsolásával lehetőség 
nyílt a három dimenziós (3 D) ultrahangvizsgálatok 
technikai feltételeinek m egterem tésére (3,4,7,10).

A világon a 3 D vizsgálatok megjelenése kb. 10 éves 
m últra tekint vissza. Több szerző véleménye szerint az 
ultrahangvizsgálatok vonatkozásában a 3 D technika be
vezetése olyan diagnosztikus áttörést jelent, m int a ra
diológiai vizsgálatok kapcsán a kom putertom ográfia al
kalmazása volt (3,8,9,10).

A Szent-Györgyi Albert OTE Női Klinikáján 1996 
januárjától áll rendelkezésre ilyen ultrahangkészülék, így 
a szülészet-nőgyógyászatban -  hazánkan elsőként -  sze
retnénk beszám olni tapasztalatainkról. Arra kívántunk 
választ kapni, m iként illeszthető a napi rutin ultrahang- 
vizsgálatok sorába a három dim enziós ultrahangtechni
ka, valamint milyen diagnosztikus előnyöket jelent a 
hagyományos eljárással szemben.

Possibilities of applying 3 dimensional ultrasound 
technique in obstetrics and gynecology. The authors 
report their experiences with 3 dim ensional u ltrasound  
technique applied in cases of 286 obstetrical and  35 
gynecological exam inations. Combison 530,3 D u ltra 
sound equipment was used. Pathological signs were 
found in 14 cases. The introduction of this technique 
has been increasing the diagnostic accuracy of prenatal 
and gynecological u ltrasound examinations, and som e 
malform ations, that could have never been seen by 
“trad itional” 2 D m ethods, can be visualized as well.

Key words: 3 dimensional ultrasound, obstetrics and gynecology

Anyag és módszer

A Szent-Györgyi Albert OTE Női Klinikáján 286 terhes, és 35 
nőgyógyászati beteg ultrahangvizsgálata történt 1996. január 
és november között a Kretztechnik Combison 530 típusú ultra
hangkészülékével, mely három dimenziós (3 D) rekonstrukció
hoz szükséges transducerekkel és komputerprogrammal ren
delkezik, így a vizsgált objektum térbeli képe a készülék képer
nyőjén néhány perc alatt külön készülék közbeiktatása nélkül 
megjeleníthető és megmérhető. A vizsgálatokhoz 3,5-5 MHz-es 
transabdominalis, illetve 5-7,5 MHz-es transvaginalis volu- 
metriás vizsgálófejeket használtunk.

A vizsgálatok alkalmával minden egyes beteg esetében két
dimenziós (2 D) ultrahangvizsgálatot végeztünk, majd ezt kö
vetően történt a 3 D vizsgálat. A háromdimenziós ultrahang- 
technika a betegek számára semmilyen többlet megterhelést 
nem jelentett, mivel a vizsgálófej energiakibocsátása megegye
zik a hagyományos kétdimenziós vizsgálófejével, ám az expozí
ciós idő, mely a volumen leképezéséhez szükséges, csupán 
néhány másodperc volt.

A vizsgálati módszer rövid ismertetése 
A háromdimenziós rekonstrukció kapcsán a Combison 530 ul
trahangkészülék a transabdominalis fej esetében egy virtuális 
téglalap alapú (1. ábra), illetve a transvaginalis fej esetében egy 
hatszögű csonka gúlán belül (2. ábra) -  melynek csúcspont
jában maga a vizsgálófej helyezkedik el -  meghatározott idő 
alatt (2-13 sec) tetszőlegesen választott helyzetű és méretű vo
lument képez le (max. 2500 cm3), melynek minden egyes pontja 
tárolódik. Az így rögzített volumenen belül egy térbeli koor
dináta-rendszernek megfelelően bármely tetszőleges sík ki
választható, és szabadon -  akár 360 fokban is -  elforgatható. A 
megjelenítés kapcsán 3 irányból -  frontális, transzverzális és 
coronalis síkban -  ábrázolódik a vizsgált képlet, mely síkok 
alapján elvégezhető ezen objektum három dimenziós felszíni, 
illetve a rtg-képhez hasonló, a belső volumen szerkezetetét is 
bemutató, úgynevezett translucens térbeli rekonstrukciója.
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1. ábra: A transabdominalis 3 D vizsgálófejjel felvett téglalap 
alapú csonka gúlán belül (jobb alsó kép) rögzített volumen 
tetszőlegesen kiválasztott pontjai 3 síkban -  frontális 
(bal felső kép), transzverzális (jobb felső kép) és coronalis 
(bal alsó kép) -  ábrázolhatók. Az ábrán folliculusok láthatók 
az említett metszetekben

2. ábra: Az ábrán transvaginalisan -  hatszög alakú 
csonkagúla-volumenben (jobb alsó kép) -  felvett 
endometrium képe látható az 1. ábra kapcsán már ismertetett 
3 síkban

A felszíni rekonstrukciós eljárás inkább a folyadék/szilárd 
felület határának ábrázolására (pl. arc, végtagok stb.), míg a 
translucens mód inkább a belső szervek, illetve csontok (pl. 
gerinc) vizsgálatára alkalmazható.

Ezen eljárás olyan lehetőségeket nyújt már a rekonstrukciós 
technika alkalmazása nélkül is például a gerinc vizsgálata 
kapcsán, hogy a három alapmetszetben egyszerre lehet látni a 
gerinc hosszanti, oldalirányú és harántmetszeti képét, melyre 
korábban a hagyományos módszerek alkalmazásával nem volt 
mód. A coronalis metszet az új vizsgálati nézet, melyet a gép az 
egymást követő sorozatmetszetek alapján számol ki és jelenít 
meg, tehát ábrázolására csak ezzel az eljárással van lehetőség. 
Bármely rögzített sík vizsgálatakor a komputertomográfhoz 
hasonló rétegfelvételek készíthetők gyakorlatilag azonnal, s így 
metszetről metszetre lehet vizsgálni a kívánt testrészt vagy 
szervet (pl. a magzati hátgerincet), ezáltal egyszerűbben felis
merhető az egyébként nehezebben vizsgálható elváltozás.

Továbbá az eddig csak becslésen alapuló térbeli kiterje
dések nagy pontosságú mérésére nyílik lehetőség, jól repro
dukálható módon lehet pl. a tumorszövet mennyiségének vál
tozását ellenőrizni.

Az elektronikus tárolás lehetőséget ad az egész vizsgált vo
lumen rögzítésére, ezáltal a beteg ismételt vizsgálata nélkül, a 
tárolt adatokon belül szintén bármely sík, felszín vagy szerv 
szabadon rekonstruálható, tanulmányozható és mérhető. A 
kérdéses esetet több kolléga láthatja a beteg további megter
helése nélkül. Az eredmények ezáltal összehasonlíthatóvá vál
nak és tudományos, illetve oktatási célokra is kiválóan felhasz
nálhatók.

Eredmények

A vizsgált betegek különböző diagnózisok szerinti m eg
oszlását az 1. táblázatban foglaltuk össze. Az első tri- 
meszterbeli transvaginalis vizsgálatok az ébrény m o r
fológiájáról könnyen áttekinthető képet adtak. Jól m eg
figyelhetők voltak a finom em brionális struktúrák is (3. 
ábra). Az em brionális részek nagy pontosságú tanu lm á
nyozása lehetséges, ezáltal is segítve a pontosabb diag
nózist.

1. táblázat: A három dimenziós UH technikával vizsgált esetek 
megoszlása

Esetek megoszlása Esetszám Kóros esetek száma

I. trimeszter 89 2
II. trimeszter 102 5
III. trimeszter 95 3
Nőgyógyászati 35 4

Összesen 321 14

3. ábra: 12 hetes magzat 3 D képe, melyen bal profilból látható 
a magzat feje,karja, törzse és lába

A m ásodik trim eszterben, a genetikai ultrahangvizs
gálatok kapcsán, a vizsgálóra nagy felelősség háru l a te r
hesség további sorsát illetően. Kérdéses esetekben m ár a 
különböző m etszetek alkalmazásának lehetősége is nagy 
előnyt jelent. Nem kell m inden alkalommal a rekonst
rukciót választani, pl. a magzati gerinc vizsgálata eseté
ben elegendő a kérdéses csigolyák coronalis m etszeti ké
pének m egtekintése (4. ábra). Továbbá lényegesen egy
szerűbb a m agzati arc-diszm orfiák felismerése és pon 
tosabb meghatározása. Ezen technika segítségével lehe-
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4. ábra: 3 D rekonstrukcióval készült magzati csontváz. 
Jól ábrázolódnak a koponyacsontok, csigolyák, lapockák, 
kulcscsontok, bordák, felkarcsontok

5. ábra: A képen egy 37 hetes magzat arcának 3 D képe 
látható. A módszer segítségével -  megfelelő feltételek mellett -  
a magzati arc részletei jól megfigyelhetők, és az esetleges 
elváltozások könnyebben felismerhetők

6. ábra: Transvaginalis vizsgálófejjel rögzített normál 
endometrium 3 D képe

tőségünk volt egy kétdim enziós technikával m éhen belü
li húrszerűnek látszó képletrő l meghatározni, hogy csu
pán egy abnormálisán elhelyezkedő cotyledóról van szó.

A harm adik trim eszterben minden olyan esetben, 
ahol a hagyományos kétdim enziós eljárás gyanús elvál
tozást vetett fel, illetve nem  adott egyértelmű eredm ényt, 
a 3 D alkalmazása segítséget jelentett. így a későbbiekben 
felismert nyúlajak, szájpadhasadék kétséget kizáróan 
igazolható volt (5. ábra). Megjegyezzük, hogy azokban az 
eseteinkben, ahol a tehesség oligohydram nionnal szö
vődött, a felszíni rekonstrukció sokszor rendkívül nehéz 
vagy kivitelezhetetlen volt. A kérdéses m agzatrészt gyak
ran árnyékolta az uterus fala, magzati aprórész vagy a 
placenta. Ilyenkor a vizsgálatot később megismételtük.

Nőgyógyászati vizsgálatok kapcsán m ind a transvagi
nalis m ind a transabdom inalis fej jól alkalmazható. Ilyen 
esetekben nem  a felszíni rekonstrukciót, hanem  a szövet
tömegek, belső szervek megjelenítésére alkalm as ún. 
translucencia m ódot választottuk, melyben a kép a rtg- 
képhez volt hasonló (6. ábra). így a kismedencei szervek, 
uterus fejlődési rendellenességek, az endom etrium  elhe
lyezkedése, vastagsága, illetve az adnexumok m eghatáro
zása vált lehetségessé.

Kismedencei tum orok esetében a volum etriás m ód
dal a tumorszövet pontos kiterjedése, esetleges más 
szervvel való kapcsolata vizualizálható, és a 3 D kép táro
lásával az esetleges kezelés so rán  (pl. cytostaticus terápia 
az ovárium tum orok esetében) a daganatszövet tömegé
nek változása meghatározható, illetve ellenőrizhető.

Megbeszélés

A m odern vizsgálóeljárások fejlődésével egyre nagyobb 
reális igény mutatkozik az orvostudom ány m inden te
rületén a minél pontosabb diagnózisra. Emellett szintén 
fontos törekvés, hogy a beteget minél kisebb m egterhe
lésnek tegyük ki.

Az ultrahang-diagnosztika a képalkotó eljárások so
rában a legkevésbé szám ít invazívnak. A 3 D technika 
megjelenése lehetővé tette, hogy az eddig csak síkm et
szeti képben történő ábrázolás helyett, a m etszetek kom 
puter segítségével tárolt halm azában a vizsgáló a térben 
szabadon tájékozódjon, és egy adott szerv vagy testrész 
nagy pontosságú három dim enziós képét készítse el m ár 
néhány pillanat alatt (2, 3, 5). A kom puterben rögzített 
térfogat alapján a későbbiekben is bármely tetszőleges 
sík kiválasztható, m egjeleníthető, és szükség szerint 3 D 
rekonstrukció végezhető. Ezáltal összehasonlító vizsgá
latok is végezhetőek (9-11).

A három dim enziós rekonstrukció alkalmazása m ó
dot ad olyan finom részletek nagy pontosságú megfi
gyelésére, melyek hagyom ányos technika m ellett nem 
vagy csak nehezen ítélhetők m eg. A módszer segítségével 
a vizsgált objektum különböző szögből tö rténő  m egte
kintése és megmérése is lehetséges, mely a találati biz
tonságot nagym értékben fokozza (1, 2, 6, 7). Az elektro
nikus tárolás előnye, hogy a vizsgáló a beteg jelenléte nél
kül is részleteiben tanulm ányozhatja a volum enen belüli 
kérdéses objektumot, s így a betegre jutó m egterhelés 
viszonylag csekély. Lehetőség van a kérdéses elváltozás 
több szakember által történő megtekintésére is (7,8).
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A nemzetközi irodalmi adatok alapján, melyet lelke
sítő személyes tapasztalataink is megerősítettek, ezen új 
eljárás fontos szerepet kaphat a szülészetben, mind a ko
rai embrionális, mind a későbbi magzati rendellenessé
gek pontos kórismézésében, valamint nőgyógyászati al
kalmazása új, széles körű diagnosztikus lehetőségeket 
teremt (1,2,5-7).

Kellő számú eset tapasztalatai alapján további vizs
gálatainkban részletes összehasonlító elemzéssel szeret
nénk e diagnosztikus módszer helyét a mindennapi gya
korlatban meghatározni.

IRODALOM: 1. Budorick, N. E., Pretorius, D. H., Nelson, T. R.: 
Sonography of the fetal spine: technique, imaging findings, and 
clinical implications.Am.J.Roentgenol., 1995,164, 421-428.-2. 
Devonald, K. ]., Ellwood, D. A., Griffiths, K. A. és mtsai: Volume 
imaging: three dimensional appreciation of the fetal head and 
face. J. Ultrasound. Med., 1995,14, 919-925. -  3. Hamper, U. M., 
Trapanotto, V., Sheth, S. és mtsai: Three dimensional US: prelim
inary clinical experience. Radiology., 1994, 191, 397-401. -  4.

Kelly, I. M., Gardener, J. E., Lees, W. R.: Three dimensional fetal 
ultrasound [letter]. Lancet, 1992, 339, 1062-1064. -  5. Lee, A., 
Deutinger, ]., Bernaschek, G.: Three dimensional ultrasound: 
abnormalities of the fetal face in surface and volume rendering 
mode. Br. J. Obstet. Gynaecol., 1995,102, 302-306. -  6. Lee, A., 
Kratochwil, A., Deutinger, J. és mtsai: Three dimensional ultra
sound in diagnosing phocomelia. Ultrasound Obstet Gynecol.,
1995.5, 238-240. -  7. Merz, E., Bahlmann, E, Weber, G.: Volume 
scanning in the evaluation of fetal malformations: a new di
mension in prenatal diagnosis. Ultrasound Obstet. Gynecol.,
1995.5, 222-227. -  8.Merz, E., Bahlmann, E, Weber, G. és mtsai: 
Three dimensional ultrasonography in prenatal diagnosis. J. 
Perinat. Med., 1995,23,213-222. -  9. Sohn, C.: The advantages of 
spatial, three dimensional ultrasound imaging in clinical appli
cation. Bildgebung., 1994, 61, 87-94. -  10. Sohn, C., Basiert, G.: 
3D ultrasound in prenatal diagnosis. Z. Geburtschilfe Peri
natol., 1993, 197, 11-19. -  11.Steiner, H., Spitzer, D., Weiss, 
Wiehert, P. H. és mtsai: Three dimensional ultrasound in prena
tal diagnosis of skeletal dysplasia. Prenat. Diagn., 1995, 15, 
373-377.

(Pál Attila dr., Szeged, Pf.: 438,6700)

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság meghirdeti
s

az 1997-es évi „Ev Gyógyszere Díj” pályázatát
A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) „Év Gyógyszere” díjat alapít. A díj Asszonyi Tamás szentendrei képző
művész úr által megalkotott nagyméretű bronz dombormű és kísérő oklevél formájában jelenítődik meg. A védjeggyel levédett díj meg
alapítását az MFT azon szándéka vezérelte, hogy a Társaság szakmai presztízsével segítse elő azt a nemes célt, hogy hazánkban így egy- 
egy betegség gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások 
honosodjanak meg.

P á ly á z a ti  fe lté te le k

1. Pályázhatnak a Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és forgalmazó cégek.
2. Pályázni lehet azon gyógyszerkészítménnyel, melyet Magyarországon törzskönyveztek és amely forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik. 

További feltétel, hogy a gyógyszerkészítmény Magyarországon 5 évnél nem régebben került (kórházi és/vagy patikai) forgalomba.
3. A pályázatnak tartalmaznia kell azokat a gyógyszerre vonatkozó lényegi adatokat, melyek alapján a gyógyszer az OGYI-nál a törzskönyvi- és 

forgalombahozatali engedélyt megkapta, továbbá az azóta szerzett újabb ismeretek rövid összefoglalását is. Fel kell tüntetni a törzskönyvi en
gedélyezés és a forgalombahozatal számát és dátumát is.

4. Külön csatolt oldalon (A4, 1 oldal) kell a pályázónak röviden összefoglalnia annak indoklását, hogy a gyógyszer miért jelent lényeges előre
lépést az adott terápiás területen (pl. új hatásmód, kevesebb mellékhatás, kedvezőbb és/vagy olcsóbb kiszerelés, stb.)

5. A pályázatot 2 példányban kell eljuttatni az alábbi címre:
Dr. Kecskeméti Valéria főtitkár, Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság, 1445 Budapest, Pf. 370.

6. A beérkezett pályázatokat az MFT vezetősége által felkért, az adott szakterületen vezető szakértőkből álló ad hoc bizottságok bírálják el. A 
szakértők száma bizottságonként 3 fő. A szakértők nem állhatnak Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és forgalmazó céggel alkalma
zotti viszonyban.

7. A bizottságok írásos véleménye alapján a díj odaítélésére vonatkozó döntést az MFT vezetősége hozza.
8. Adott tárgyévben egy díj adható ki. Az MFT vezetőségének joga van adott évben a díj kiadását szüneteltetni.
9. A pályázatok benyújtásának határideje: 1997. november 30.

10. Eredményhirdetés időpontja és helye: 1998. február, Hotel Kempinski. A pontos időpontról a médián keresztül küld a társaság értesítést. Az 
ünnepélyes díjátadás az MFT és a díjazott cég közös rendezésében valósul meg.

Budapest, 1997. szeptember.
Dr. Kecskeméti Valéria 

egyetemi tanár 
a Társaság  főtitkára
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ветаюс
metoprolol-Astra

50 mg és 100 mg

béta-blokkoló
Az egyetlen 24 órás hatású 
metoprolol-készítmény
Zero-Order Kinetics 
(Nulladrendű farmakokinetika)
24 órán át tartó egyenletes 
plazmakoncentráció1
Emelkedett relatív béta-1 
szelektivitás
Naponta egyszeri adagolás
Kétféle hatáserősség
(50 és 100 mg tablettánként),
felezhető tabletták

Hagyományos metoprolol 
napi összdózisa hypertoniában

Betaloc ZOK dózisa 
hypertoniában (naponta 1 x)

véoVre

200 mg 
100 mg 
50 mg

Ю0 mg 
50 mg
25 mg (50 mg-os tabletta felezve)

5 0

ro 9

Betaloc ZOK 50 mg és 1OO mg 
АТС: C07A B02 retard tabletta 
A metoprolol cardioselectiv ß-receptor blokkoló.
A Betaloc ZOK tartós hatású, szabályozott felszívódású tabletta. A metoprolol 
felszabadulása a  szemcsékből egyenletesen történik 24 órán keresztül. 
Hatóanyag: 47,5 mg illetve 95 ma metoprololium succinicum, amely 50 illetve 
100 ma metoprolol tartarátnak felel meg retard tablettánként.
Javallatok: Hypertonia, angina pectoris. Szívritmuszavarok, főleg supraventri
cularis tachycardia. Szívinfarctus utáni állapotban fenntartó kezelésre. 

ral járó funkcionális)szívpanaszok. Migraine prophylaxis.
tricuíaris block d

syndroma, cardiogen shock, súlyos perifériás artériás keringé 
Túlérzékenység
Adagolás: a tablettát naponta egyszer kell alkalmazni. Reggel, étkezés köz
ben, szétrágás nélkül, folyadékkal kell bevenni. A betegségnek megfelelően 
a  napi adag 50, 100 vagy 200 ma lehet vagy alkalmazható kombinációban. 
A tabletta törhető. A napi maximális adag 400 mg. 
Gyógyszerkölcsönhatások: Nem adható együtt:
* ív. verapamillal, ill. egyéb verapamil típusú iv. 
antiarrhythmicumokkal (asystolia veszélye)
- MAO inhibitorral.

* uw, i nnwH , i lut у  J, i luai luiuufvift, iiuvmcu&j, oí-cim cr\c

dés, ritkán bőrpír, urticaria, fényérzékenység, ritkán effort dyspnoe, bronchos- 
pasmus, rhinitis, ritkán látászavarok, szemszárazság, kötőharlyagyulladás, 
fülzúgás, ritkán súlygyarapodás, ritkán thrombocytopenia.
Terhesség: csak az előny/kockázat szigorú mérlegelése után adható.

ayarap
„  sföny/k ... ______  .

Szoptatós: Bár terápiás adagban a  metoprolol csak igen kis mennyiségben 
jut at az  anyatejbe, a csecsemőt fokozottan kell ellenőrizni, mert bradycardia 
lehetséges.
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befo
lyásolhatja.
Figyelmeztetés: A metoprololt fokozatosan, egyre csökkenő dózisok alkalma
zásával vonjuk el, mintegy 10 napon keresztül 
Tárolása: szobahőmérsékleten, 30'C alatt.
Megjegyzés: csak vényre adható ki.
Csomagolás: 30 db 50 mg illetve 100 mg retard tabletta (Astra).
A részletes tájékoztatást az alkalmazási élői rat tartalmazza 
(OGYI-eng. száma: 7254/41/961.
További információval szívesen állunk rendelkezésére

Ref. 1: Sandberg European Journal of Clinical Pharmacology (1988)
Ref. 2: Per Omvik et.al. American Journal of Therapeutics (1994)

Astra Pharmaceuticals 
mmmem Hungary mm

1122 Budapest, Maros u. 19-21. Tel.: 457-7500, Fax: 202-4771.



I / H W  J i ' i

H2 -blokkoló egy nagyságrenddel 
kevesebb hatóanyaggal

cimetidin 1000 mg ranitidin 3 0 0  mg nizatidin 300  mg famotidin 40  mg

Quamatef
(famotidin)

20 mg, 40 mg filmtabletta;
20 mg injekció

R i c h t e r  G e d e o n  r t .

A famotidin a  gyomorban található parietális sejtek H2- 
receptorainak kompetitiv antagonizálásával csökkenti a 
bazális és a  stimulált gyomornedv elválasztást. Az étke
zés vagy antacidumok egyidejűleg történő alkalmazása 
nem befolyásolja a  hatását.
Orális alkalmazást követően hatása egy óra múlva je
lentkezik és 10-12  órán át tart. Iv. adagolás után a  ma
ximális hatás 30  percen belül alakul ki. A famotidin 
biohasznosulása 40-45%; plazmafelezési ideje 2 ,3- 
3,5 ó ra, de 10 ml/min-nél kisebb kreatinin-clearance 
esetén a  20  órát is elérheti. Az orálisan adott mennyi
ség 30-35% -a, az  iv. adag 65-70% -a változatlan for
m ában választódik ki a  vesén keresztül.
H atóanyag*  20  mg, ill. 40  mg famotidinum filmtab
lettánként. 20  mg famotidinum porüvegenként és 5 ml 
0,9%-os nátrium-klorid-oldat oldószer ampullánként. 
Ja v aB a to k i gyomor- és nyombélfekély, gastrooeso- 
phagealis reflux és egyéb gyomorsav-fúltermeléssel járó 
m egbetegedések (pl. Zollinger-Ellison szindróma) keze
lése, fekélyrecidíva megelőzése, általános anaesthesia 
esetén a  savaspiráció (Mendelson-szindróma) megelő
zése.
ESenfavaBatolci hatóanyag iránti túlérzékenység, ter
hesség, szoptatás, gyermekkor (megfelelő tapasztalatok 
hiányában).

Gyomor- és  nyombélfekély:
naponta 1 -szer 40  mg este lefekvéskor, esetleg naponta 
2-szer 20  mg reggel és este. A kezelés időtartama álta
lában 4 -8  hét.
Fekélyrecidíva-megelőzés:
naponta 1 - szer 20 mg este, lefekvéskor. 
G astrooesophagealis reflux: 
naponta 2-szer 20 mg (reggel és este) 6  hétig, ha oeso
phagitis is fennáll, akkor naponta 2-szer 2 0 -4 0  mg ja
vasolt 12 héten át.
Zollinger-Ellison szindróma: 
az  adagolást egyénileg, a  beteg klinikai állapotától 
függően kell meghatározni. A kezdő adag  általában 6 
óránként 20 mg. Az adagolást minden esetben addig 
kell folytatni, amíg klinikailag indokolt.
Á ltalános anaesthesia esetén a savaspiráció 
m egelőzésére:
40  mg a  műtétet megelőző este és/vagy a  műtét napján 
reggel.
Infekció
Alkalmazása csak súlyos esetben javallt vagy, ha az orá
lis adagolás nem megoldható. Adagja általában napon
ta 2-szer (12 óránként) 20 mg iv.
Zollinger Ellison szindróma:
a  kezdő ad ag  6 óránként 20 mg iv., az  adagolás a 
savszekréció mértékétől és a  beteg klinikai állapotától
fegg.
Á ltalános anaesthesia esetén  a savaspiráció 
m egelőzésére:
20  mg iv. a  műtét napján reggel vagy legalább 2 órá
val a  műtét megkezdése előtt. Az egyszeri iv. adag nem 
haladhatja meg a  20 mg-ot. Iv. injekcióban történő al
kalm azás esetén a  porüveg tartalmát 5 -1 0  ml 0,9%-os 
nátrium-klorid-oldattal (oldószerampulla) kell hígítani és 
lassan (legalább 2 perc) beadni. Infúzióként alkalmaz
va a  porüveg tartalmát 100 ml 5%-os glükóz infúziós 
oldattal hígítva 15-30 perc alatt kell beadni. A hígítá
sokat mindig közvetlenül az  alkalmazás előtt kell elké
szíteni. Csak tiszta, színtelen oldat használható fel.
A hígított injekciós oldat szobahőmérsékleten 24 óráig 
tartható el.
V eseelégtelenség  esetén:
(kreatinin-clearance<30 ml/min, szérumkreatinin>3 
m g /100 ml) -  a  tabletta és az  injekció alkalmazásakor 
egyaránt -  a  napi adag 20 mg-ra csökkentendő, vagy 
az  adagolási időközt kell növelni (36-48  óra). 
M e llé k h a tá so k i ritkán láz, fejfájás, fáradtság, hasme
nés vagy székrekedés, allergiás reakciók, arrhythmia, 
cholestaticus icterus, szérum transzaminázszint-emelke- 
dés, étvágytalanság, hányinger, hányás, puffadás, száj- 
szárazság . Igen ritkán agranulocytosis, pancytopenia, 
leukopenia, thrombocytopenia, izomfájdalom, ízületi 
fájdalom, átmeneti psychés zavarok, bronchospasmus, 
alopecia, acne, pruritus, bőrszárazság, tinnitus, ízér- 
zészavar. Az injekció beadási helyén átmeneti irritáció 
jelentkezhet.
G yógyszer-kö lcsönhatások i a  famotidin nem befo
lyásolja a  citokróm P-450 enzimrendszert, de a  gyo
mor pH-emelkedése miatt csökkenhet a z  egyidejűleg al
kalmazott ketokonazol felszívódása.
F igye lm ezte tés t a  gyomorfekély malignitását a  ke
zelés megkezdése előtt ki kell zárni. Májkárosodás
ban szenvedő betegek esetén fokozott elővigyázatos
sággal, az  adag csökkentésével alkalmazható. Túlada
golás esetén gyomormosás, tüneti, ill. szupportív terá
p ia alkalmazása javasolt.
E lta rtá s i szobahőmérsékleten (15-25°C) fénytől védve. 
Megjo g y i é n  + a  filmtabletta csak vényre adható ki; 
az  injekció kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasz
nálásra.
C som agolási 28 db 20 mg-os filmtabletta; 14 db 40 
mg-os filmtabletta; 5 db porüveg és 5 db oldószer am 
pulla (5 ml).

Orvoslátogató Hálózat: 431-4010 • Orvostudományi Főosztály: 431-5780 OGYI eng. száma: 8014/41/93



TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK

Klinikai tapasztalatok a citalopram fájdalomcsillapító hatásáról

Baraczka Krisztina dr., Jankó Zsuzsanna dr., Vargha Klára dr. és Márkus Hilda dr.1
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest (főigazgató: Bálint Géza dr.)
Ideggyógyászati Osztály, (osztályvezető főorvos: Baraczka Krisztina dr.)
Reumatológiai Osztály (osztályvezető főorvos: Korányi Ágnes dr.)1

A depressziók kezelésében alkalmazott, serotonin 
anyagcserét befolyásoló szereknek fájdalomcsillapító 
hatásuk is van. Megfigyelésünk célja annak eldöntése 
volt, hogy krónikus izom/ideg fájdalom szindróm ában 
szenvedő, nem  depressziós betegekben a citalopram <
l - [ 3 - ( d im e t i la m in o ) p r o p i l ] -  l - (p - f lo r o f e n i l ) -5 -  
ftalánkarbonit > fájdalomcsillapító hatású-e. Húsz fáj
dalom szindróm ában szenvedő beteg 6 hetes megfigye
lése alapján feltételezhető, hogy a szer alkalmas 
kiegészítője lehet a gyógyszeres és a fizioterápiás keze
lésnek.

Kulcsszavak: krónikus fájdalom, serotonin, antidepresszív szer

On the antinociceptive effect of citalopram. Anti- 
depressive drugs influencing the serotonin m etabolism  
have show n some efficacy in treatm ent of generalised 
pain syndrom e. The aim of the present study was to ob
serve the analgesic effect of citalopram  < l-[3-(di- 
m etilam ino)propil]-l-(p-florofen il)-5-fta lánkarboni- 
tin > in 20 non depressive patients with chronic pain 
syndrom e (fibromyalgy and /o r radicular pain). On the 
base o f a short time (6 weeks) observation a lim ited 
clinical effect was observed, however, the Seropram® 
seems to have some benefits in the treatm ent of chronic 
pain.

Key words: antidepressive drugs, chronic pain, serotonin

Klinikai megfigyelések, gyógyszerkipróbálási tanulm á
nyok és kísérletes adatok arra utalnak, hogy a depresszió 
kezelésében alkalmazott szereknek fájdalomcsillapító 
hatásuk lehet krónikus fájdalom szindróm ákban (3, 4). 
Állatokon végzett kísérletes adatok arra  utalnak, hogy 
a spinalis fájdalomreflex kialakításában a serotonin 
(5HT1A receptorok) mellett az alfa-2 adrenoreceptorok 
is részt vesznek (9).

A serotonin, feltehetően szupraspinalisan, a raphe 
magvak területén, a limbikus rendszer működését is m o
dulálva hat, m integy megszűri, m ódosítja a beérkező 
szenzoros ingereket. Hatását a különböző funkciójú re
ceptorokon (5HTl,5HT2,G-fehérje-függő transzdukció) 
keresztül fejti ki. A védekező, adaptációs rendszer zavara 
a szenzomotoros funkció zavarához vezethet, amely kli- 
nikailag pszichiátriai betegségtünetek (bulimia nervosa, 
hangulati zavar) kialakulását, vagy a fájdalomérzés zava
rát okozhatja (1).

Krónikus fájdalom -szindróm ában szenvedő, nem  
depressziós betegek vizsgálata során -  biokémiai m ar
kerek mérése és klinikai megfigyelések alapján -  meg
állapították, hogy a serotonerg rendszer részese lehet a 
som atoform  fájdalom tüneteinek kialakulásában. A k ró 
nikus fájdalom -szindróm a és a depresszió vizsgált b io
kém iai mutatói csak részben m utattak hasonlóságot 
(14). Krónikus izomfájdalomban (fibromyalgia) megfi
gyelték, hogy a savó serotonin koncentrációja csökken, a 
throm bocytákban a 3H-im ipram in kötőhelyek száma 
megnő (12). Feltételezhető, hogy a fájdalomérzet ezek
ben a betegekben a normálistól eltérő és ebben a sero
ton in -anyagcsere változása is szerepelhet (10).

Krónikus idegi fájdalom esetében (n. trigem inus neu
ralgia) azt tapasztalták, hogy a liquor cerebrospinalisban 
a serotonin végtermék (5-hidroxy-indolecetsav) kon
centrációja csökken, így a serotonin-anyagcsere zavara 
neuronalis fájdalomban is feltétlezhető (2). Klinikai vizs
gálatok a rra  utalnak, hogy azokban a fájdalom -szindró
mában szenvedő betegekben, akikben depresszió is meg
állapítható volt, a throm bocyták serotonerg receptorai
nak szám a magasabb volt, m int a nem  depressziós bete
gekben (6). Krónikus fájdalom -szindróm át kísérő, k ró 
nikus kifáradásos tünetegyüttesek kezelésében jó ered
ményt értek  el serotoneg antidepresszív gyógyszerek 
alkalmazásával, mind a testi, m ind a lelki tünetek keze
lésében (5).

Klinikai megfigyelésünk célja az volt, hogy gerinc
fájdalom és/vagy krónikus izomfájdalom esetében, nem  
depressziós betegekben van-e a serotonin újra felvételét 
gátló kezelésnek fájdalomcsillapító hatása.

Anyag és módszer
Megfigyeléseinket az ORFI-ba krónikus gyöki fájdalom, izom- 
fájdalom és fibromyalgia tüneteivel felvett betegeken végeztük 
el. A betegeket tájékoztattuk arról, hogy Magyarországon for
galomban lévő gyógyszer egyik hatását kívánjuk vizsgálni és a 
szer adását csak a betegek önkéntes beleegyezésének elnyerése 
után kezdtük el. A gyógyszeres kezelést, a beteg kérésére két 
esetben függesztettük fel (a betegek a kontrollvizsgálaton való 
megjelenést nem tudták vállalni). A vizsgálati körbe 17 nő- és 3 
férfi beteget vontunk be. A diagnózis szerinti megoszlás a kö
vetkező volt: myalgia 9, fibromyalgia 7, vertebrogen -  gyöki fáj
dalom 4.
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Fizikális vizsgálattal szervi idegrendszeri eltérést nem tud
tunk kimutatni. Kóros hangulati ingadozásra utaló kórelőzményi 
adat nem volt feltárható. A diagnosztikus interjú során hangulati 
zavart nem észleltünk. A fájdalom fennállásának ideje 6 és 18 hó
nap közé volt tehető. A betegek életkora 35 ± 2,5 év volt. A megfi
gyelési időszak 6 hétig tartott. A betegeket 2 hetenként ellen
őriztük.

A psychés állapot megítéléséhez az egyéni diagnosztikus in
terjú mellett a H.STAI F.X-1 önértékelési lap adatait használtuk fel. 
Az adatlapon az általános jellemzők (pl.: „kiegyensúlyozott va
gyok”,,^ semmiségeket is túlzottan a szívemre veszem”) mellett, a 
pillanatnyi állapotot tükröző kérdések (pl.: „kellemesen érzem 
magam” = pozitív válasz „túlfeszített vagyok” = negatív válasz) 
szerepeltek. Az általános állapotról informáló kérdéseket a be
tegek csak az első vizsgálat alkalmával töltötték ki. Az önbecslő 
skála ezen része alapján tájékozódtunk a beteg általános közérze
téről, hangulati beállítottságáról. A fibromyalgiás betegeken a ten
der pontok nyomásakor, myalgiás betegeken az izom tapintása
kor, nyomásakor, vertebrogen fájdalom esetében az ideggyök kilé
pési pontján jelzett fájdalmat érzékeltük, a beteg szubjektív meg
ítélése szerint. A betegeket szükség szerint nem szteroid gyulla
dásgátló (Voltaren, Cataflam), izomlazító (Mydeton) gyógyszeres 
és fizioterápiás (egyéni száraz torna, masszázs, csoportos víz alat
ti torna, ultrahang) kezelésben részesítettük. Emellett került sor a 
Seropram® = citalopram = l-[3-(dimetilamino)propil]-l-(p-flo- 
rofenil)-5-ftalánkarbonit (esti 20 mg) adására. A citalopramot a 
kórházi bentfekvés alatt (2-3 hét), a későbbiekben járó betegként 
alkalmaztuk. Mellékhatást a kezelés ideje alatt nem észleltünk.

Eredmények és megbeszélés

A megfigyelési időszak elteltével a 20 beteg közül 14 
(myalgia 6, fibromyalgia 6, gyöki fájdalom 2) szubjektív 
javulásról számolt be. A legkifejezettebb javulást az első 
két hétben észleltük. A betegek arról számoltak be, hogy 
közérzetük javult. Az izm ok nyugalomban is jelentkező, 
feszülő, fájdalmas érzése csökkent. Fizikális vizsgálatkor 
az izomfeszülés mértéke csökkent. A tender pontok m e
chanikus ingerlésekor (nyom ás), az izom tapintásakor, a 
betegek megítélése szerint a fájdalomérzet m érséklődött, 
a védekező izomfeszülés elm aradt, vagy csak nagyobb 
erőbehatásra jelentkezett. Az izomfájdalom m iatt koráb
ban korlátozott ízületi mozgás terjedelme m egnőtt. A be
tegek m integy fele (9 beteg), a citalopram kezelést a meg
figyelési időszak után is folytatni kívánta.

Az önbecslő skála értékeit a klinikailag észlelt és a be
teg által is megerősített állapotváltozás alapján csopor
tosíto ttuk  és ennek függvényében vizsgáltuk. Az első cso
po rtban  (1. táblázat) azoknak a betegeknek a pillanatnyi 
állapotra vonatkoztatott skálaértékeit vizsgáltuk, akiken 
a fájdalom, saját m egítélésük szerint, nem  csökkent, a 
tenderpont/izom /ideg-kilépéspont nyomásakor a fájda
lom érzés nem változott. A m ásodik csoportba azokat a 
betegeket soroltuk, akik megítélése szerint a fájdalom ér
zet csökkent, fizikális vizsgálatkor fájdalom nem , vagy 
csak enyhe nyomásérzékenység jelentkezett (2. táblázat). 
A táblázatokban a m édián értéket, és tekintettel az ala
csony elemszámra, a szélső értékeket tüntettük fel.

1. táblázat: A H.STAI F. X-l önbecslő skála médián és szélső 
értékei a klinikai javulást nem mutató betegekben

Nem javult (6) Pozitív válasz Negatív válasz

kiindulás 20,2 (19-21) 25,0 (18-30)
2. hét 20,6 (14-28) 22,6 (14-30)
4. hét 19,4(13-25) 22,6(15-30)
6. hét 20,6 (12-30) 21,8 (13-30)

2. táblázat: A H.STAI F. X-l önbecslő skála médián és szélső 
értékei a klinikai javulást mutató betegekben

Javult (14) Pozitív válasz Negatív válasz

kiindulás 22,2(14-20) 20,6(11-25)
2. hét 24,4(17-30) 20,0 (15-24)
4. hét 28,6(13-38) 18,0 (11-32)
6. hét 29,4(14-40) 17,4(10-30)

A két betegcsoport között szignifikáns különbséget 
nem  találtunk. Azokon a betegeken, akikben klinikailag 
javulást nem  észleltünk, a skála pozitív irányultságú kér
déseire adott válaszok pontértéke nem változott, a nega
tív válaszok száma valamelyest csökkent. A javulást m u
tató betegekben a pozitív válaszok aránya m egnőtt, a ne
gatív válaszok száma kissé csökkent.

Bár csekély számú megfigyeléseink során nem  alkal
m aztuk a klinikai farmakológiai vizsgálatoknál szokásos 
kettős vak kereszt m ódszert, észleléseink a rra  utalnak, 
hogy krónikus izomfájdalom esetében a serotonerg 
rendszert befolyásoló antidepresszív szerekkel -  egyes 
esetekben -  jól kiegészíthetjük a fájdalom megszün
tetését célzó terápiát. Tapasztalataink ellentm ondani lát
szanak a citaloprammal fibromyalgiás betegekben ko
rábban végzett vizsgálatoknak, amelyekben sem fájda
lomcsillapító, sem izomlazító hatást nem tapasztaltak 
(11). Más szerzők (4) egyértelm űen jónak tartják  és java
solják a szelektív serotonin újrafelvételét „reuptake” gát
lószerek adását a krónikus fájdalom kezelésében. Ta
pasztalataink Stratz és m tsai (13) eredményeihez hason
lóak, amelyek szerint a betegek egy részében, a serotonin 
receptor gátlás fájdalomcsökkentő hatást eredményez. 
Krónikus vertebrogen, idegi eredetű fájdalom esetében 
ugyancsak tapasztaltunk enyhe fájdalomcsillapító ha
tást. A megfigyeléseink hasonlóak trigem inus neuralgia 
és a polineuropátiák kezelésében szerzett az irodalom 
ban közölt tapasztalatokhoz, amelyek szerint az ilyen 
kezelési eredmények kevéssé biztatók (7,8).

Az antidepresszív szerek fájdalomcsillapító hatása a 
klinikai farmakológiai vizsgálatok és az állatkísérletes 
adatok alapján elfogadott. A hatás mechanizm usa rész
leteiben még nem ismert, de számos adat utal arra, hogy 
a serotonerg rendszer részt vehet mind a depresszió, 
m ind a krónikus fájdalom tüneteinek kialakításában. Az 
új, szelektív szerek lehetőséget adnak arra, hogy alacsony 
dózisban, egyéb fájdalomcsillapító beavatkozásokkal 
(gyulladásgátlók, izomlazítók, fizioterápiás beavatkozá
sok) együtt alkalmazzuk a depresszióellenes gyógyszere
ket az izom- és egyes esetekben az idegi fájdalom keze
lésében. Megfigyeléseink szerint egyes esetekben a cita
lopram  jól csökkentette a fájdalomérzetet myalgiás és 
fibromyalgiás betegekben. A hatásm echanizm us tisztá
zása, a klinikai hatásosság pontosabb megítélése céljából 
még további vizsgálatok elvégzése szükséges.

IRODALOM: 1. Baumgarten, H. G., Grozdanovic, Z.: Die Rolle 
des Serotonins in der Verhaltungsmodulation. Fortschritte 
Neurol. Psychiat, 1995, 63 (Suppi. 1), 3-8. -  2. Bouckoms, A. 
Sweet, W. H., Poletti, G, és mtsai: Monoamines in the brain ce
rebrospinal fluid of facial pain patients. Anesth. Prog., 1993,39, 
201-208. -  3. Fan, R: Effects of antidepressants on the inward 
current unmediated 5-HT3 receptors in rat nodose ganglion 
neurones. Brit. J. Pharmacol., 1994,112, 741-744. -  4. Finley, R 
R.: Selective serotonin reuptake inhibitors: pharmacological
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RITKA KÓRKÉPEK

Toxicus epidermalis necrolysisben (Lyell-szindróma) 
szenvedő beteg mesterséges táplálása
Kertai Miklós dr.1, Dárdai Ernó' dr.1, Telkes Márta dr.2 és Nébenführer László dr.2
Fővárosi Szent István Kórház és Intézményei, Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, Budapest 
(osztályvezető: Dárdai Ernő dr.)1
Bőrgyógyászati Osztály (osztályvezető: Nébenführer László dr.)2

A szerzők egy 30 éves férfi betegük kortörténetét is
m ertetik. A toxicus epiderm alis necrolysis kiváltásában 
feltehetően antikonvulzív gyógyszer szerepelt. A beteg 
a testfelület 90%-ára kiterjedő, a m ásodfokú égéshez 
hasonló bullosus hámelváltozásokkal került felvételre. 
A beteget elkülönítve kezelték: steril sebellátást alkal
m aztak, amelyet széles hatású antibiotikum, szteroid 
kezeléssel egészítettek ki. A kezelés 5. napjáig teljesen 
parenteralisan táplálták, m ert a nyálkahártya-elválto
zások m iatt nem  tudott természetesen táplálkozni. A 
napi átlagos energiabevitel 146 kj/ttkg volt, mely 
4 g/ttkg szénhidrátot és 2 g/ttkg zsíremulziót tartalm a
zott. A nitrogénbevitel 10— 15 g/nap között változott. 
Fokozatosan kezdték el az enteralis kiegészítő táplálást 
és a parenteralis táplálást ezzel arányosan csökkentet
tük. A tápoldatokat ionokkal, vitaminokkal és nyomele
mekkel egészítették ki. A beteg 23 napos intenzív 
kezelés után gyógyultan távozott osztályukról. A toxi
cus epiderm alis necrolysis életveszélyes bőrbetegség és 
intenzív kezelést igényel. A korai felismerés rendkívül 
fontos és a mielőbbi, speciális intenzív ellátás mellett a 
mesterséges táplálás javíthatja a betegek túlélési esé
lyeit.

Kulcsszavak: toxicus epidermalis necrolysis, mesterséges táp
lálás

Nutritional management of patients treated with toxic 
epidermal necrolysis. The authors report the case of a 
30-year- old m an treated with toxic epiderm al necroly
sis. Toxic epiderm al necrolysis was due to anticonvul- 
sive drug treatm ent. The patient was adm itted w ith 
denudated skin surface similar to second-degree bu rn  
that covered 90 per cent of the patient’s body surface. 
The patient was isolated and treated, receiving sterile 
w ound care, broad spectrum  antibiotic and cortico
steroid. Total parenteral nutrition  was instituted until 
the 5th day of care because the patient was unable to 
take norm al food. The energy intake reached 146 kj/kg  
bodyweight containing 4 g/kg bodyweight carbohyd
rates and 2 g/kg bodyweight fat emulsion supplem ent
ed with 10-15 g of nitrogen per day. The enteral n u tr i
tion  was commenced gradually w ith decreasing p a r
enteral nutrition. The nutritive solutions were supple
m ented with ions, vitamines and trace elements. The 
patient left the intensive care unit after 23 days of care. 
The toxic epiderm al necrolysis is a life-threatening d e r
matological disease and should be treated at intensive 
care unit. The early recognition of the disease, the in 
tensive care and nutritional therapy may improve the 
survival of patients with toxic epiderm al necrolysis.

Key words: toxic epidermal necrolysis, artificial nutrition

A toxicus epidermalis necrolysis (TEN) olyan életveszé
lyes állapot, melynek során a bőrön kiterjedt, összefolyó 
erythem ás gyulladás alakul ki, majd hólyagképződés kí
séretében az elhalt felhám leválik alapjáról (1,9,11). Elő
rehaladott állapotban a klinikai kép a II. fokú égéshez ha
sonlít. Az erodált bőr igen fájdalmas. Sokan az erythem a 
exudativum multiforme m ajor variánsának tartják  (1, 
11) .

A kórkép kiváltásában leggyakrabban a gyógyszerek 
(szulfonamidok, lázcsillapítók, nem  szteroid gyulladás
gátlók, antibiotikum ok, antikonvulzív gyógyszerek stb.) 
szerepelnek (6-12). Több m int 100 gyógyszerrel hozták 
összefüggésbe a bőrjelenségek kialakulását. Előfordulá
sát leírták terhesség, Hodgkin-kór, rheumás láz, diabetes 
mellitus, typhus abdominalis, angina kapcsán (1 ,4 , 8,9, 
11,12). A bőrtüneteket pharyngitis, rhinitis, conjunctivi
tis és bizonytalan láz előzi meg. Ezt követően a b ő rt mor- 
biliform-scarlatiniform erythem ás foltok lepik el, m e
lyek erythroderm aszerűen összefolynak és 2-3 napon 
belül felhólyagosodnak. A hám  leválása után a bő r fáj

dalmas, nedvedző, vérzékeny. Lelökődhet a tápcsatorna 
hám ja, a conjunctiva, a hüvelynyálkahártya is. Gyakori az 
exsiccosis, súlyos fehérjevesztés, a hám fosztott felületek 
felülfertőződése, szeptikus állapot kialakulása. A TEN 
halálozása 30-60% (1,4,9,11).

Esetbemutatás
Dolgozatunkban 1988-1996 között kórházunk Központi Inten
zív Terápiás Osztályán kezelt hét TEN-ben szenvedő betegből 
egy 30 éves férfi beteg kortörténetét ismertetjük. A beteget a 
Szent László Kórházból vettük át, ahol varicella pneumonia mi
att kezelték.

A beteg anamnézisében ötéves korában tonsillectomia sze
repelt. 1995-ben fejsérülést követően epileptiform rosszulléte 
volt, majd 1996 májusában hasonló rosszullétet követően a 
területi ideggondozóban ambulanter kivizsgálása történt. Az 
EEG-n epilepsiának megfelelő eltérések voltak láthatóak, ezért 
az ideggyógyász 2x1 tbl. Carbamazepin kezelésre állította be, 
amelyet csak 1996. június 22-én kezdett el folyamatosan szedni. 
1996. július 11-én lázas állapot alakult ki, hasán és nyakán, majd

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 41. szám 2609



testszerte morbilliform-scarlatiniform exanthema jelent meg. 
Családorvosa ampicillin és paracetamol kezelést indított, ame
lyet a beteg nem szedett be és bőrelváltozásai progrediáltak, 
ezért 1996. július 17-én vírusfertőzés gyanújával az ügyelet a 
Szent László Kórházba utalta be. Ott varicella pneumoniát 
diagnosztizáltak és a beteg acyclovir, roxitromycin, erythromy
cin kezelést kapott. Kórházi ápolása 2. napján testszerte kiter
jedt savós hólyagok jelentkeztek, amelyek egy része spontán 
megnyílt. A klinikai kép alapján felmerült a Lyell-szindróma 
lehetősége, emiatt a beteget 1996. július 22-én a Fővárosi Szent 
István Kórház Központi Anaesthesiologiai és Intenzív Terápiás 
Osztályára átvettük.

Felvételkor a homlokon és a tarkón pörkösödés, a mellka
son, háton, karokon és a combokon 2-15 cm nagyságú részben 
disszeminált, részben konfluáló bullák és denudált területek 
voltak láthatóak (1. ábra). A beteg nagy fájdalma miatt nehezen 
volt vizsgálható. Tüdő felett kissé érdesebb alaplégzés volt hall
ható. Tudata tiszta, térben és időben orientált volt. RR: 170/90 
Hgmm,p: 100/perc.

pmol/l-re csökkent. A denudált bőrre Gentamycin- és Burrow- 
kenőcsöt és steril paraffmos gézlapokat (Jelonet, Smith + 
Nephew) helyeztünk, a bullákat rendszeresen felnyitottuk és a 
denudált bőrfelületet paraffmos gézlappal fedtük. Helyi ke
zelésként másodnaponta Oxycort spray-t (Polfa) használtunk.

Az epidermolysis megszűnése után a kortikoszteroid ke
zelést fokozatosan csökkentettük. A hólyagbennék ismételt 
bakteriológiai vizsgálata negatív volt. A kezelés 8. napján gom
bára gyanús elváltozásokat észleltünk a száj nyálkahártyáján, 
amely bórax glycerines helyi kezelésre megszűnt.

A parenteralis és enteralis táplálás mellett albumin adására 
is kényszerültünk, mert a se. fehérje és albumin szint csak las
san javult (1996. július 31.: se. fehérje: 51,9/1, albumin: 28,2 g/1; 
augusztus 2.: se. fehérje: 57,4 g/1, albumin: 39,3 g/1) és oedema 
jelentkezett. A beteg bőrjelenségei fokozatosan gyógyultak, mo
bilizáltuk, 1996. augusztus 4-től már csak p. o. táplálkozott. 
Tápláléka természetes ételekből és maximálisan 2000 ml iható 
szondatápból állt. 1996. augusztus 13-án gyógyultan távozott 
osztályunkról (2. ábra).

1. ábra: Vaskos pörkös felrakodások az arcon, nyakon 
és a mellen

2. ábra: A beteg gyógyult arca és felsőteste

A beteget izoláltuk „steril” szobában helyeztük el. A véna 
cava superiorba a jobb véna subclavián át centrális kanült 
vezettünk be és a beteget ezen keresztül rehidrálni kezdtük. A 
konvencionális terápia részeként napi 500 mg methylpred- 
nisolont, 2 X 200 mg ciprofloxacint, fájdalomcsillapítót, cime- 
tidint alkalmaztunk. Átvételekor laboratóriumi leletei közül 
10,5 mmol/1 KN, 3,4 G/1 fvs emelhető ki.

Az átvételt követő napon a száj és toroknyálkahártyán je
lentkező kiterjedt, fájdalmas eróziók miatt csak korlátozottan 
tudott folyadékot fogyasztani, így megkezdtük a teljes pa
renteralis táplálást; amelyet ez esetben az indikált, hogy ennél a 
kórképnél a per os táplálkozás nehezített vagy lehetetlen, vala
mint a szeptikus és égett betegek állapotához hasonló hiperme- 
tabolizmus és hiperkatabolizmus áll fenn. A napi energiaszük
ségletet a módosított Harris-Benedict-féle egyenlet alapján 
[férfiak esetében: alapenergia-felhasználás = 66 + (13,75 X ttkg) 
+ (5 X testmagasság/cm) - (6,8 x évek száma) x 1,3 kcal; 1,3 = 
többletenergia-felhasználási együttható] számítottuk ki (3). A 
napi átlagos energiabevitel 146 kj/ttkg volt, 4 g/ttkg szénhidrát, 
2 g/ttkg zsír formájában. A napi nitrogénbevitel 10-15 g volt. A 
mesterséges táplálást vitaminokkal (A, E, В-csoport, C) és 
nyomelemekkel (Cr, Cu, F, Fe, J, Mn, Mo, Se, Zn) egészítettük ki. 
Normális laboratóriumi leletek mellett egy hét után a se. fehér
je 46,7 g/1, az albumin 27,6 g/1, a se. transzferrin szint 20,48

Megbeszélés
A TEN kórokait illetően megoszló véleményeket lehet 
találni a szakirodalom ban. A kiterjedt hámelhalást és 
-lelökődést leggyakrabban gyógyszerfogyasztással hoz
zák összefüggésbe (6-10). A bőrelváltozás kiterjedtsége, a 
só-, folyadék- és fehérjevesztés, a denudált bőrfelület fe- 
lülfertőződése megpecsételheti a betegek sorsát (4-8, 
10). A prodrom a nem  jellegzetes, gyakran felső légúti h u 
ru tra , fertőző gyermekbetegségre gondolunk (9, 11). A 
testszerte megjelenő, konfluáló, kiterjedt buliás elválto
zások és a Nikolszkij-tünet (a felhám az epidermolysis 
jeleként oldalirányú enyhe nyomással az alapja felett 
eltolható) alátám asztja a diagnózist. A hámfosztott test
felület nagysága fontos tényező a betegség prognózisá
ban. Az általunk bem utatott beteg testfelületének 90%-a 
denudálódott, tehát túlélési esélye rendkívül csekély volt.

A konvencionális kezelés kortikoidok, antibiotiku
m ok adásából, a folyadékháztartás rendezéséből, ka
lória- és fehérjepótlásból áll. Egyes szerzők megkérdő-
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jelezik a kortikoszteroid terápia alkalmasságát és hatá
sosságát a betegség progressziójának meggátlásában és a 
túlélés javításában (1, 5, 6, 10). Újabban egyre nagyobb 
szerepet tulajdonítanak a túlélés szempontjából a be
tegek ápolásának, megfelelő elhelyezésének, izolálásá
nak, valam int kiemelt jelentőséget kap a parenteralis és 
enteralis úton történő kalória- és fehérjepótlás. A leg
megfelelőbb hely az égési, vagy elkülönítő kórterem m el 
rendelkező általános intenzív osztály (1, 2, 6, 7, 12). így 
biztosítható az összehangolt, szakszerű bőrgyógyászati, 
égésplasztikai steril sebkezelés és az intenzív betegellá
tás. A betegek aktív rehidrálása mellett a táplálásterápia 
döntő jelentőségű. A TEN-es betegeken elvégzett indirekt 
kalorim etriás vizsgálatok fokozott energiafelhasználást 
m utattak, az égett és szeptikus betegekhez hasonlóan, 
tehát indokolt ebben a kórképben is a mesterséges táp
lálás, kalória és fehérje fokozott bevitele, ha a természetes 
táplálkozásuk nem kielégítő vagy nem megoldható (7, 
10). A tápcsatornát is érintő esetekben a teljes parentera
lis táplálás javallt. Az enteralis táplálást azonban azonnal 
el kell kezdeni, ha a beteg képes magához folyadékot ven
ni. Az enteralis kiegészítéssel is arra kell törekedni, hogy 
a beteg energiaszükségletét kielégítsük, a nitrogénbe
vitellel elősegítsük a fehérjeszintézist, az új hám  képző
dését. A mesterséges táplálás alatt fontos az ún. antioxi- 
dáns vitam inok (А-vitamin, E-vitamin) fokozott bejutta
tása és a nyomelempótlás (3).

Az intenzív kezelés nem  mindig tudja megoldani a 
késői észlelés, a szepszis és a szeptikus többszervi káro
sodás okozta gondokat. Nem véletlen, hogy a TEN halá

lozása az em lített felismerések mellett is rendkívül ma
gas (30-60%) (6,8).

Esetünk sikeres kezelése arra hívja fel a figyelmet, 
hogy ez a ritka, de rendkívül súlyos bőrbetegség is gyó
gyítható, ha időben észleljük és megvalósul az egyes 
szakterületek aktív együttműködése.

IRODALOM: 1. Braun, 0., Falco, G., Plewig, G., Wolff, H. H.: 
Dermatologie und Venerologie. Springer, Berlin-Budapest, 
1996,361-363. old. -  2. Brower, К. J., Boxma, H., Dokter, J.: Toxic 
epidermal necrolysis, a life-threatening skin disease. Ned. 
Tijdschr. Geneeskd., 1994, 138, 1819-1822. -  3. Dárdai, E.: 
Indirect calorimetry methods for determination of energy ex
penditure. Acta Chir. Hung., 1990, 31, 45-49. -  4. Ganon, T: 
Dermatologic emergencies. When early recognition can be life
saving. Postgrad. Med., 1994, 96, 73-75. -  5. Guibal, E, Bastuji- 
Garin, S., Chosidow, O. és mtsai: Characteristics of toxic epider
mal necrolysis in patients undergoing long-term glucocorti
coid therapy. Arch. Dermatol., 1995,131, 669-672. -  6. Kaufman, 
D. W.: Epidemiologic approaches to the study of toxic epider
mal necrolysis. J. Invest. Dermatol., 1994, 102, 31S-33S. -  7. 
Kelemen,].]., Cioffi, W. G., McManus, W. F. és mtsai: Burn center 
care for patients with toxic epidermal necrolysis. J. Am. Coll. 
Surg., 1995,180, 273-278. -  8. Krusiski, P. A., Flowers, F. P: Life- 
threatening Dermatoses. Year Book Med. Publ., Chicago, 
London, 1987,19. old. -  9. Lacy, J. A.: Toxic epidermal necrolysis. 
Nutr. Clin. Pract., 1991, 6, 18-20. -  10. Michael, P, Joly, P, 
Ducrotte, P. és mtsai: Ileal involvement in toxic epidermal 
necrolysis (Lyell syndrome). Dig. Dis. Sei., 1993,38, 1938-1941. 
- 1 1 .  Király К., Rácz I., Török L: Bőr- és nemibetegségek. 
Medicina, Budapest, 1982,103. old. -  12. Wallis, C., McClymont, 
W.: Toxic epidermal necrolysis with adult respiratory distress 
syndrome. Anaesthesia, 1995,50, 801-803.

(Kertai Miklós dr., Budapest, Nagyvárad tér 1.1096)
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Vízkelety -  Szendrői:
Ortopédia
A mozgásszervi betegségek a leggyakrabban előforduló kórképek közé 
tartoznak. A betegség kimenetele függ a felismerés időpontjától. Korai he
lyes diagnózissal megelőzhetők a maradandó, súlyosabb deformitásek és 
funkciózavarok. A korai diagnózisban döntő szerep jut a beteggel először 
kapcsolatba kerülő családorvosnak, gyermekorvosnak. Ha megfelelő hoz
záértéssel a kezelést is vállalja, a nehezen mozgó beteget az utazás okoz
ta nehézségektől kímélheti meg. A könyvben a mozgásszervi betegségek 
diagnosztikájáról, az alapellátásban nyújtható kezelésről, valamint a szak- 
rendelésre, kórházba utalt beteggel kapcsolatos teendőkről kapnak tájé
koztatást az olvasók.

306 oldal, 117 ábra, 5 táblázat, 1600,- Ft.

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem a Ortopédia című könyvet .................................... ............................példányban

Megrendelő neve: .........................................................................................................................................
Címe: ...........................................................................................................................................................
A számla címzettje .......................................................................................................................................
Az Orvosi Hetilap előfizetői a könyvet 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg.
3.000,- Ft alatti megrendelések esetén 250,- Ft postaköltség hozzájárulást számítunk fel.
Megrendelésüket a Springer Hungarica Kiadó címére (Budapest, Pf. 94. 1327) szíveskedjenek elküldeni.
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Fizessen elő kedvezménnyel az Orvosi Hetilapra!

1. Ha Ön 1998. január 1.-decem ber 31. közötti időszakra (egész évre) fizeti elő az Orvosi Hetilapot, 
25% árengedményben részesül.

2. Ha Ön 1998. január 1.-jú n iu s  30. közötti időszakra (fél évre) fizeti elő az Orvosi Hetilapot, 15% árenged
ményben részesül.

3 . H aÖ n vállalja, hogy az 1998-as éves előfizetési díjat 1997. október 31-igkifizeti, az 1997. november és december 
hónapban megjelenő lapszám okat a kiadó ajándékként küldi meg Önnek.

Egyes szám ára: 220,- Ft
Előfizetési díj egy évre (25% kedvezménnyel): 8580,- Ft (m egtakarítás 2860,- Ft).
Előfizetési díj fél évre (15% kedvezménnyel): 4860,- Ft (megtakarítás 860,- Ft).
Előfizetési díj negyedévre (nincs kedvezmény): 2850,- Ft.

Figyelem!
Csak abban az esetben élhet a kedvezményes előfizetési lehetőséggel, ha a lapot 1997. december 31-ig megrendeli 
és az előfizetési díjat 1998. jan u ár 15-ig kiegyenlíti.
Diákok és nyugdíjasok az Orvosi Hetilapot 4290,- Ft éves, illetve 2430,- Ft féléves tarifával fizethetik elő, ha 
megrendelésüket 1997. decem ber 31-ig eljuttatják a kiadóhoz és az előfizetési díjat 1998. január 15-ig kiegyenlítik. 
Az 1997. október 31-ig k iadónk számláján m egjelenő előfizetési díjakból 5 szerencsés nyertes a teljes előfizetési 
díját visszanyerheti. További 10 előfizető 2000,- Ft-os, 10 pedig 1000,- Ft-os Springer vásárlási utalványt nyerhet. 
Sorsolás közjegyző előtt 1997. november 25-én.
Az Orvosi Hetilap előfizetői -  a kiadónál tö rténő  vásárlás esetén -  20% kedvezménnyel vásárolhatják meg a 
Springer Hungarica Kiadó valam ennyi könyvét!

Springer Hungarica Kiadó 
1327 Budapest, Pf. 94.
Fax: 390-9075

Springer
Hungarica Kiadó Kft.

M egrendelőlap

Alulírott megrendelem az Orvosi Hetilapot
. az 1998-as egész évre, és vállalom, hogy az előfizetési díjat legkésőbb 1998. január 15-ig kiegyenlítem, így 25% kedvez

ményben részesülök, fizetési kötelezettségem 8580,- Ft.
• 1998 első fél évére, és vállalom, hogy az előfizetési díjat legkésőbb 1998. január 15-ig kiegyenlítem, így 15% kedvezményben 

részesülök, fizetési kötelezettségem 4862,- Ft.
. 1998 első negyedévére, és tudomásul veszem, hogy kedvezményre nem tarthatok igényt, fizetési kötelezettségem 2860,- Ft.
. 1998 egész évre, és vállalom, hogy az előfizetési díjat legkésőbb 1997. október 31-ig kiegyenlítem, ezért a kiadótól ingyen 

megkapom az 1997. november és december hónapban megjelenő lapszámokat és részt veszek a nyereménysorsoláson.
(Kérjük a megfelelő választ bejelölni.)

Megrendelő neve: .

Szállítási cím: .......

A számla címzettje:

aláírás

(Nyugdíjasok és diákok a kellő igazolások bemutatása mellett a fenti árakból 50% kedvezményt kapnak a kiadónál történő 
megrendelés esetén!)
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

EXTRAPULMONALIS
TUBERCULOSIS

Costosternalis duzzanat és diffúz 
csontfájdalmak tuberkulotikus os
teomyelitis mellett. Hemmen, T. és 
m tsai (Abteilung für Allgemeine In
nere Medizin, Abteilung für Gastro
enterologie und Abteilung für Kardio
logie und Pneumologie der Medizi
nischer Klinik, Abteilung für Neuro
chirurgie, Universitätsklinikum Ben
jam in Franklin der Freien Universität 
Berlin): Dtsch.med. Wschr., 1997,122, 
610.

A tuberkulózis világszerte elterjedt és 
gyakorisága fokozódik. Az extrapul- 
m onalis alakjával is sokszor találko
zunk. A csont-tbc diagnózisa különö
sen nehéz. Az első tünetek megjele
nésétől átlag 9 hónap telik el a kóris
me felállításáig.

A korábban egészséges 28 éves 
nigériai férfit diffúz csontfájdalmak, 
visszatérő lázak, éjjeli izzadás, fáradt
ság, gyengeség és lefogyás miatt ke
zelték egy éven át diagnózis nélkül. A 
szegy- és medencecsontja, valamint 
az ágyéki gerince szokott fájni, ame
lyeket a nem szteroid antiphlogisticu- 
m ok enyhítettek. Időnként duzzanat 
lépett fel a sternocostalis tájon.

A jó általános állapotban lévő, kissé 
sovány férfi rektális hőmérséklete
37,6 °C. Az angulus sterni felett 10 min
es, el nem  mozdítható, érzékeny duzza
nat. Hypochrom anaemiát, 6000-es fe
hérvérsejtszámot, emelkedett CRP-t, al- 
kalikus phosphatase-t és gamma-glu- 
bulint észleltek. A We 23/54 mm. Mind
ezek idült gyulladás mellett szólnak.

A beteg származási helye miatt 
csont-tbc-re és HIV-infekcióra gon
doltak, de felmerült a Brucellosis és a 
here-cc. lehetősége is. A tuberculin- 
teszt erősen pozitív lett, de a diag
nosztikai értékelését nehezítette az 
évekkel korábban kapott BCG-oltás. A 
gyakoribb egyéb kórokozó ellen nem 
találtak specifikus antitesteket.

A m ellkas-rtg negatív. A csontváz- 
scintigraphia diffúz feldúsulást m uta
tott a gerincoszlopban, az ileosacralis 
ízületekben, több bordában és a ster- 
num ban. Az MRT paravertebralis tér
szűkítő folyamatot jelzett a felső mell
kasi csigolyáktól az ágyékig, amelyet

tályognak véleményeztek és megpun- 
gáltak. A váladékban saválló pálciká
kat találtak, a polymerase-láncreakció 
(PCR) pedig Mycobacterium tubercu
losis ribosomalis RNS-re utalt.

A tünetszegény klinikai jelek mel
lett a here-cc. kizárása után a tubercu- 
lin-teszt, a multifokális osteomyelitisre 
utaló scintigraphiai lelet és a hideg tá
lyog kimutatása alapján m ár nem  volt 
kétséges a csont-tbc diagnózisa.

Isoniazid, streptomycin, rifampicin 
és pyrazinam id négyes tuberculosta- 
ticus therapiát alkalmaztak, a para- 
vertabralis tályogot drainálták. A be
teg felgyógyult.

Az osteomyelitist többnyire bakté
rium ok, ritkábban gombák vagy ví
rusok okozzák. Az akut eseteket leg
gyakrabban Staphylococcus aureus, 
salmonellák és streptococcusok, a 
chronicus alakot a tbc és a brucellosis 
váltják ki. A gennyes osteomyeliti- 
seket átlag 3 és fél hónap múlva is
m erjük fel. A paravertebralis tályog a 
tbc-re jellemző.

Míg Németországban a tbc gyako
risága újabban csökkent, sok más o r
szágban emelkedett. A tbc-esetek 
18%-a extrapulmonalis. Az utóbbiak 
14%-a csontízületi tbc, amely az össz- 
tbc 2%-a.

A ritka csont-tbc főleg a mellkasi és 
ágyéki gerincben fordul elő. Az esetek 
50-60%-ában egyidejűleg tüdő-tbc 
vagy valamely más szerv tbc-s m eg
betegedése is fennáll. A betegek 95%- 
ában a tuberculin-teszt erősen pozi
tív.

Csont-tbc mellett a legtöbbször a 
sacroiliacalis, a csípő és a sternocosta
lis ízületek betegednek meg. Ez a 
kombináció és az idült lefolyás kez
detben rheum ás betegségekre, spon- 
dylarthropathiára tereli a figyelmet. A 
gerincoszlop multiplex osteolysisével 
járó non-H odgkin-lym phom ára, fia
tal férfinál metasztatizáló semino- 
m ára és bronchus-cc.-re is gondo
lunk.

A csont-tbc kezelése: isoniazid, r i
fampicin, pyrazinam id és etham butol 
négyes tuberculostaticum . Sebészi 
beavatkozás csak neurológiai kiesé
sek és tályog esetén jön szóba.

Kollár Lajos dr.

Peritonitis tuberculosa felismerhető 
echographiával. Portielje, J. E. A. és 
mtsai: Ned. Tijdschr. Geneesk., 1997, 
141, 89.

A peritonitis-tbc diagnózisa nehéz. 
Nemcsak a symptomák aspecificusak, 
hanem  a peritonitis tuberculotica elő
fordulása is m egritkult Hollandiában. 
A diagnózis sokszor hetekig-hónapo- 
kig késik a tünetek első jelentkezése 
után. Gyakran csak laparoscopia vagy 
próbalaparotom ia deríti k i a diagnó
zist az invazív karakter ellenére. Most, 
hogy a tbc gyakrabban fordul elő 
H ollandiában, kívánatossá vált egy 
ütőképesebb diagnosztika használa
ta, az echographiáé és az echovezeté- 
ses punctióé. A hágai W esteinde Kór
házban alkalmazták először ezeket a 
diagnózishoz.

1987 és 1995 között 12 betegnél di
agnosztizálták a peritonitis tbc-át. 11 
esetben kim utatták a bacterium ot az 
ascitesfolyadékból, melyet laparoto- 
miával, laparoscopiával vagy echo- 
által vezérelt punctióval nyertek. A 
bact. identifikálását Accu-Mycobacte- 
rium tbc complex próbával és Accu. 
M icobacterium  avium complex pró
bával végezték. A punctió t 21 gauge 
tűvel végezték. A 12 beteg közül 11 
im m igráns és tbc-s endém iás vidék
ről szárm azott. H ollandiában való 
tartózkodásuk átlaga 7 év, közülük 6 
szárm azott Afrikából, 2 Ázsiából, 2 
Dél-Amerikából. Közülük 6 ffi és 6 a 
nő. Átlagos életkoruk 35 év, 4-nek volt 
előzetesen pulmonalis tbc-je, 2-nél 
volt pleuritis és 2-nél cavernás tüdő- 
tbc. 2-nél még az echographia előtti 
vizsgálatnál gondoltak hasi tbc-re, 
m indkettőnél tüdő- és gyom orpana
szok is voltak. 2-nél az abdom enben 
volt resistentia, percussióval 4-nél 
volt ascites kim utatató, gyom orpana
szok és fogyás 3-nál, m egm agyaráz
hatatlan hasfájás 1 betegnél volt. A 12 
beteg közül 11-nél többrekeszes, 
vékony falú részlegek voltak kim u
tathatók, a m esenterium  meg volt vas
tagodva. Nyirokcsomó kettőnél volt 
m egnagyobbodva, 11 betegnél echo- 
vezérelt punctiónál 9 esetben lym- 
phocytosist találtak, a Ziehl-Neelsen 
az om entum ban pozitív volt, 4 eset
ben granulom atosus volt a gyulladás. 
1 betegnél elhagyták az om entum - 
punctiót és diagnosztikus laparosco
piával állapították meg a granulo
matosus gyulladást. A 12 beteg közül 
1 betegnél nem  találtak ascitest, de
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kiderült, hogy nem  epekövek, hanem  
periton itis tbc sicca okozta az epekö
ves panaszait, amit az echographia 
igazolt. Bacteriologiailag nem csak M. 
tuberculosist, hanem M. avium ot is 
találtak  egy betegnél. 5 betegnél a p o 
zitív lelet ellenére negatív m aradt a te 
nyésztés. Az echographia segítségével 
átlagban 3 napon belül állapították 
m eg betegeiknél a dg-t, a bacteriolo- 
giai lelet ezután még 10 napot váratott 
m agára. A bacteriologiai lelet a k ó r
házba való felvétel után 17 napra ké
szült el. Tapasztalatuk szerint az 
echographiával való dg. jó m ódszer
nek bizonyult. A dg. megállapításához 
nem  szükséges anaesthesia, nem  fe
nyeget perforatio az összetapadt bél
kacsoknál. Az echóval vezérelt punc- 
tiónál 17-50%-ban biztosítható a bac
teriologiai dg. A peritonitis tubercu- 
losánál jellegzetes a lym phocytosis, 
m elynek alapján kezdték meg az anti- 
tuberculoticus-staticus kezelést. A pe
riton itis siccánál azonban ez nem  al
kalm azható.

Ribiczey Sándor dr.

Tuberculosis, melynél ritka az oligo- 
amenorrhoea és infertilitás előfor
dulása. Goddijn, M. és mtsai: Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1997,141,105.

A fejlődő országokban gyakori a 
M ycobacterium tuberculosis fertőzés. 
Az endém iás vidékeken nőknél extra- 
pulm onalis formák gynaecologiai p a 
naszokat okozhatnak. Egy m arokkói 
nő esetét ismertetik, akinél a term é- 
ketlenségi problémák és az oligoame- 
no rrhoea  oka genitalis tbc volt.

A 28 éves marokkói nőnél 7 év óta 
ism ert a prim er infertilitás. 1992-ben 
egyebütt vizsgálták infertilitását. A k
koriban szabályos volt a m enstruatiós 
cyclusa, 4 hetente 4-5 napon át ta rtó  
mensesekkel. 1988-ban ápolásba vet
ték adnexitis gyanúja miatt. A diag
nosztikus laparoscopiával m egállapí
to tták  a salpingitis duplexet. Az ovari- 
um ok  norm álisnak tűntek, de az u te
rus és a tubák fehér bevonatúak vol
tak, a peritonealis folyadék azonban 
negatív volt. A süllyedés 40 m m  volt 
óránként, a M antoux-próba azonban 
pozitív volt, a cervix- és a vizelette
nyésztések negatívok, a thorax-rtg  
pedig szintén negatívnak bizonyult. A 
beteg férjénél oligoasthenosperm iát 
találtak. A hysterosalpingogram irre 

gularis cavum ot m utatott, a cervix 
magasságában szűkülettel. A tubák 
ugyan m egteltek kontrasztanyaggal, 
de az anyag nem  ju to tt ki a hasüregbe. 
Diagnosztikus laparoscopiánál alig 
mozgékony, hatalm asan nagy uterust, 
m indkét tuba m egvastagodását és im- 
mobilitását találták. M ethylthionin 
(metilénkék) nem  hatolt át a tubákon. 
A tubák nyálkahártyája irregularis 
volt, salpingitis isthmica nodosára 
mutatott. 1993. szept.-ben secundaer 
oligoam enorrhoea jelentkezett, 3-4 
havonta m axim álisan 1 m enstruatió- 
val, a tubaelváltozások és a férj oligo- 
asthenosperm iája m iatt a házaspár 
egy akadémiai kórházba került, mely
ben alkalom nyílt in vitro fertilisatió- 
ra. H orm onálisán nem találták okát 
az oligoam enorrhoeának, újból 
értékelték a hysterosalpingogram ot. 
Elhatározták, hogy adhesiolysist vé
geznek a hysteroscopiásan látható 
összenövéseknél és megkezdik az in 
vitro fertilisatiót, ezért szerzőkhöz 
utalták be a beteget. 1995-ben diag
nosztikus hysteroscopiát végeztek, 
normális endocervixet találtak, de az 
endom etrium  atypicus volt, fala m in
denütt m egvastagodott, az endom et
rium szabálytalan, felhős benyom ást 
keltett. Banális és tbc-re specifikus 
tenyésztést és hystologiai vizsgálatot 
végeztek. G ram -pozitív pálcákat és 
Ziehl-Neelsen negativitást találtak, a 
vizeletben azonban M. tbc-t észleltek, 
és tenyésztéssel az endom etrium ban 
is találtak M. tbc-t. A biopsiás anyag
ban granulom ákat találtak, Langhans 
típusú sok sejtm agos óriássejttel, a di
agnózis endom etrium -tbc volt. A tü 
dőben nem  volt tbc-s elváltozás, azon
nal megkezdték 4 tuberculostaticum - 
mal a kezelést (INH, rifampicin, pyra- 
zinamid és ethanbutol). Két hónap 
után leálltak a pyrazinam iddal, a 
gyógyszerekre való érzékenység meg
állapítása u tán  az ethanbutollal is. Az 
endom etrium  és cavum uteri no r
málissá vált, a j. ovarium nem  volt 
látható a tuba hydrosalpinxsza m ö
gött.

Genitalis tbc-nél a tubák m ajdnem  
mindig megbetegedettek. A tüdő-tbc- 
nél a nők reproductiv korában 13%- 
ban histologiai genitalis tbc-t is talál
nak. Az ovarium ok és a cervix 
20-30% ill. 5-15% -ban érintettek. A 
tubák és az endom etrium  m egbete
gedése m iatt am enorrhoea vagy oli
goam enorrhoea jelentkezik, az ered
ményük az infertilitás. Jellegzetes a

tbc-s endom etritis, bennük többnyire 
el nem  sajtosodott granulomákkal, 
Langhans-óriássejtekkel, lympho- és 
plasmasejtekkel, de ezek hiányozhat
nak is. Definitiv diagnózist a hystolo- 
gia és a M. tuberculosis kimutatása 
ad; Jindal rifampicinnel és Isonia- 
ciddel 9 hónap alatt meggyógyította a 
betegeit. Kedvező az endom etrium  ép 
volta. A nyugati országokban főleg az 
endémiás vidékekről szárm azó be
vándoroltaknál található genitalis 
tbc.

Ribiczey Sándor dr.

ENDOKRINOLÓGIA

Neonatalis Basedow-kór súlyos Тз- 
hyperthyreoticus anya ikreiben.
Roth, C. és mtsai (Universitäts- 
Kinderklinik und Zentrum  Innere 
Med., Abt. Gastroenterologie und 
Endokrinologie der Univ. Göttingen 
sowie Zentrum  für Kinder- und Ju
gendm edizin der Humboldt-Univ., 
Virchow-Klinikum, Berlin, Német
ország): Dtsch. med. Wschr., 1997, 
122, 572.

Terhesség alatt keletkező hyperthyre
osis (H) leginkább Basedow-kór ké
pében fordul elő, míg Hashimoto- 
thyreoiditis jóval ritkább. A kezelést 
individuálisan kell megszabni, hogy 
elkerülhető legyen fejlődési rendelle
nesség, korai szülés és szülészeti szö
vődmény. Neonatalis Basedow-kór 
elég ritkán  fordul elő, és aktív vagy in- 
aktívautoimmun hyperthyreoticus ter
hes nők újszülötteinek 1%-ában for
dul elő. M indezt nem  az emelkedett 
anyai pajzsm irigyhorm onok, hanem 
a traszplacentárisan átjutott TSH-re- 
ceptor-antagonisták (TRAb) váltják 
ki, melyek az im m unglobulinok Gi 
alosztályába tartoznak. Gyakorlatilag 
stimuláló im m unglobulinokról (TSI) 
van szó, ritkábban blokkoló antitestek 
kerülnek szóba. Míg a stimuláló im 
munglobulinok átm eneti H-t válta
nak ki, addig a fehérjekapcsolódást 
gátlók átm eneti vagy éppen tartós hy- 
pothyreosist okoznak a Basedow-kór- 
ban néha létrejött citotoxikus ellen
anyagok útján. Lényeges a korai fel
ismerés. Irodalmi adatok szerint a 
neonatalis Basedow-kór m ortalitása 
16% körül van.

A 29 éves édesanyának m ár van egy 
egészséges gyereke. Rövid idővel
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újabb terhessége előtt Basedow-kór- 
ban betegedett meg, típusos klinikai 
tünetekkel, exophthalmus kíséreté
ben. A terhesség 5. hónapjában im
mun H-t állapítottak meg, és nagy 
adag Thiamazollal kezdték el terápiá
ját. Az adag fokozatos csökkentése el
lenére a szabad thyroxin és Тз, a sza
bad thyroxin index (FT.J) jóval a 
norm , érték felett volt, és emelkedett 
volt a thyreoideaellenes peroxidase, 
valamint a TSH receptor-ellenanyag- 
titer is. A TSH a norm ális szint alatt 
volt. A kezelést a 30. héten befejezték, 
majd két hét múlva lepényleválás m i
att császármetszést végeztek; ezt a 
m egnagyobbodott és kompressziót 
okozó pajzsmirigy szubtotális reszek- 
ciója követte. Az exophthalmus foko
zódása m iatt cortison lökéskezelés
ben és retrobulbaris rtg  besugárzás
ban részesült.

Az I. iker születési súlya és fejkör- 
fogata a rendesnél valamivel kisebb 
volt, a másodiknál ez valamivel kife
jezettebbnek bizonyult és megszüle
tésük után a 2. héten m indkettőjük
ben H keletkezett. A klinikai tünetek 
itt is típusosak voltak strum a megje
lenésével együtt. Az I. ikergyermek
ben a tünetek kifejezettebbek voltak. 
A harm adik napon az I. ikerben a TSH 
enyhén, a II.-ban nagyobb m értékben 
emelkedett és a m ásodik héten m ind
kettőjükben H-ra jellemző horm on
tükröt és tüneteket lehetett látni. A 
negyedik héten egyikőjükben sem ta
láltak citotoxikus Pm.-ellenes anti
testet.

A kezelést ß-receptorblokkoloval 
(propranolol) és sedativum m al kezd
ték. Az I. iker terápiáját propylthio- 
uracillal egészítették ki. Ezután az el- 
lenanyag-titer fokozatosan csökkent 
és a két gyerek a 3., ill. 4. héten eu- 
thyreoticussá vált. A Il.-nál viszont a 
8. hónapban jelentős szellemi és sta- 
tom otoricus elm aradottság volt meg
figyelhető microcephaliával együtt, 
ami enyhe hypothyreosisra utalt, 
ezért a terápiát L-thyroxinnal folytat
ták. Ezután a PM -horm onok rende
ződtek, és a gyermek fejlődése már 
rendes volt, jóllehet a microcephalia, a 
dystrophia változatlan m aradt. Az in
zulinszerű IGF-1 és IGBP-3-kötő fe
hérjetükör normális volt.

Végeredményben típusos shubok- 
ban lezajló anyai Тз-Н keletkezett a 
terhesség alatt, ami a szülés u tán  sú
lyosbodott. Mindez megváltozott im 
m unm echanizm usnak volt a követ

kezménye, ami azzal já r t együtt, hogy 
az eddig egészséges asszony ún. post 
partum  thyreoiditisben betegedett 
meg. Az első trim enonban  a hum an 
choriongonadotropin a TSH-aktivi- 
tást fokozza, am inek fokozott PM- 
horm on-term elés a következménye. 
Terhesség alatt em elkedik a thyroxin- 
kötő fehérje (TBG), am i megmagya
rázza a különbséget az ossz- és szabad 
thyroxin koncentráció között. A gyer
m ekkori H súlyossága az anyai TRAb 
tükörrel függ össze, vagyis minél m a
gasabb a TSH-receptor-antitest-titer, 
annál könnyebben lehet terápiásán 
beavatkozni. A H átlagosan három  
hónapig tart, de leírtak éveken át ta r
tó eseteket is. M indkét ikerben a 
transzplacentárisan átkerült TRAb fe
lezési ideje a szérum ban lényegesen 
hosszabb volt. M indez a köldökzsi
nór-vérben akár terhesség alatt is 
meghatározható. Fokozott rizikó ese
tén mindezt meg kell fontolni. Ha az 
anyai TRAb-tükör magas, akkor szá
m olni kell újszülöttkori H-sal, jóllehet 
norm  TSH és TRAb m indezt nem zár
ja ki, 160/min feletti magzati szívfrek
vencia beteg anya esetében H-ra gya
nús.

A betegség standard terápiája a te r
hesség alatt kis dózisú thyreostaticum  
thyroxin nélkül. Ezzel közel normális 
PM -horm on-koncentráció biztosít
ható. A thioszárm azékok a placentá- 
ból az anyatejbe ju tnak, éppen ezért 
ezt számításba kell venni. Esetenként 
tüneti kezelés végezhető ß-receptor- 
blokkolókkal és sedativumokkal. Kis 
adag propylthiouracil és carbimazol 
nem  ellenjavallt. Súlyos esetekben 
m indez thyreostaticum m al kiegészít
hető, Európában Thiam azolt és Car- 
bimazolt, az USA-ban inkább propyl- 
thiouracilt alkalmaznak. Lugol oldat
nak inkább történelm i jelentősége 
van, jóllehet nagyon súlyos esetekben 
szóba jöhet.

Basedow-kórban a terhesség rizi
kófaktor, éppen ezért interdiszcipli
náris megfigyelésére van szükség a 
szülész, az endokrinológus és a gyer
mekgyógyász részéről.

Bán András ár.

Új szemlélet a congenitalis adrenális 
hyperplasia kezelésében. Merke, D. P. 
és Cutler, G. B. (Developmental En
docrinology Brande, National Institu
tes of Child Health and Human Deve

lopment, National Institutes o f Health 
Bldg 10, Room 10N262, 10 Center Dr 
MSC 1862, Bethesda,M D 20892-1862, 
USA): JAMA, 1997,277,1073.

A szerzők esetism ertetések kapcsán 
elemzik a congenitalis adrenális hy
perplasia (САН) jelenleg elfogadott 
kezelésének hátrányait, m ajd egy új
fajta kezeléssel végzett saját tapaszta
lataikat ism ertetik. A CAH konven
cionális kezelése glucocorticoiddal 
(GC) és -  ha utóbbi m ellett a plazma 
renin aktivitás (PRA) em elkedett m a
rad -  m ineralocorticoiddal történik. 
A kezelés gyakran nem  megfelelő, 
vagy az elégtelen androgen suppres
sio és következményes virilisatio, 
vagy a kezelés által előidézett hyper- 
cortisolismus, vagy m indkét tényező 
miatt. Szerzők hipotézise szerin t élet
tani dózisú GC szubsztitúció nem 
képes norm alizálni a fokozott ACTH 
elválasztást, ezért az androgen túlpro- 
dukció m egm arad. Ennek oka az, 
hogy az exogenen, naponta 2-3-szor 
alkalmazott szubsztitúciós dózisú GC 
adásakor nem  jön létre az a finom 
feedback szabályozás, amely élettani 
körülm ények között a pulsatilis 
ACTH elválasztás és cortisol szekré
ció között folyamatosan érvényesül. 
Az elégtelen m ineralocorticoid szub
sztitúció tovább fokozhatja az ACTH 
elválasztást, súlyosbítva a hyperand- 
rogenismust. Az androgen excessus 
m ásik oka az, hogy CAH-ban enzim 
defektus -  leggyakrabban 21 hydro
xylase hiány -  m iatt a precursorok 
androgenné való átalakulása foko
zott. Mindez elkerülhető, ha  az élet
tani dózisnál nagyobb adagú GC ke
zelést alkalm aznak, mely képes nor
malizálni az androgen secretiót, de 
ebben az esetben a létrejövő hyper- 
cortisolaem ia gátolja a hossznöveke
dést. A jelenleg általánosan alkalm a
zott kezelés dilem m ája tehát az, hogy 
vagy norm ál cortisol szintet és em el
kedett androgen szintet érünk  el, vagy 
fordítva, ugyanakkor a norm ális fej
lődéshez az androgen és cortisol szint 
is norm ális kellene legyen. A szerzők 
hipotézise: ha az androgen hatást egy 
antiandrogennel, flutam iddal és egy 
androgen-oestrogen conversio gátló, 
azaz arom atase-gátló szerrel, testolac- 
tonnal blokkolják, a GC dózisa re
dukálható. Szerzők vizsgálata: 12 
CAH-ban szenvedő -  közülük 11 be
tegnek 21-hydroxylase, 1 betegnek 
pedig 11-hydroxylase defektusa volt -
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gyermeket kezeltek flutamiddal, tes- 
tolactonnal, csökkentett dózisú hyd- 
rocortisonnal (8 mg/m2/nap vs. 13 
m g/m 2/nap) és fludrocortisonnal. Az 
ACTH mindkét csoportban em elke
dett maradt, mely bizonyítja, hogy  az 
exogenen adott GC szubsztitúció nem  
eredményezi az ACTH és cortiso l 
elválasztás között élettani kö rü lm é
nyek között érvényesülő feedback 
szabályozást. Az új séma szerint kezelt 
csoportban a 17-hydroxyprogesteron 
(170H P) szint 3-4-szer volt m aga
sabb a norm álisnál (120 nmol/1), de 
ezt nem  kísérte az androstendion h a 
sonló emelkedése, mely azt dem onst
rálja, hogy a testolacton vagy flutam id 
megakadályozza a 170HP androsten- 
d ionná történő conversióját. A flu ta
m id hepatotoxikus hatást fejthet ki, a 
májlaesio a kezelés első hat hetében 
jelentkezik, a szer abbahagyása esetén 
reverzibilis. Szerzők saját eseteikben 
nem  észleltek májlaesiót. E redm é
nyeiket összefoglalva m egállapítják, 
hogy CAH-ban szenvedő gyerm ekek 
flutamid, testolacton és csökkentett 
dózisú hydrocortison kezelése rövid 
távon a növekedési ráta, testsúlynöve
kedés és csontérés norm alizálódását 
eredményezi. A kombináció tartós 
alkalmazásával folyó vizsgálatok je 
lenleg folyamatban vannak.

[Ref: Magyarországon testolactont 
tartalmazó készítmény nincs törzs
könyvezve, ilyen készítmény pl. a z 50 
m g testolactont tartalmazó Fludestrin 
(Bristol).]

Góth M iklós dr.

Phaeochromocytoma, mint a trópusi 
utazásnál jelentkező collapsusnak és 
hypertensiónak okozója. M aassen 
van den Brink, К. I. és mtsai: Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1997,141, 152.

A phaeochrom ocytom a egy ritka, ca- 
techolamint produkáló, chrom affin 
sejtekből álló, a sympathicus ideg- 
rendszerben jelentkező, főleg a m el
lékvesekéregben lokalizált tum or. Kli- 
nikailag hypertensiós roham okkal, 
fejfájással, transpiratióval, palp itatió- 
val és sápadtsággal mutatkozik. U tób
bi időben 2 beteg jelentkezett ilyen 
panaszokkal. A trópusokon ta rtó z 
kodva komoly megbetegedésként ala
kultak ki a panaszok.

Az első beteg egy 47 éves ffx, 7 év 
óta vannak rosszullétei, de utóbbi

időben Brazíliában tartózkodott, ahol 
panaszai sűrűsödtek, néha naponta 
jelentkeztek, collapsussal jártak , ha
zaérve m egszűntek a collapsus-érzé- 
sek; a jó étvágy ellenére fél év alatt 5 
kg-ot fogyott. Kissé emelkedett a vér
cukortartalm a, em iatt utalták a poli- 
klinikára vizsgálatra. Testsúlya 67 kg, 
magassága 1,86 m, temp. 37,7°C, pul- 
susa norm ális és aequalis, tensiója 
150/100 Hgm m . We 10 m m , vérképe, 
májfunctiós próbák norm álisak, glu
cose a vérben 7,3 mmol/1. Parathor- 
mon és calcitonin értékek norm áli
sak, az EKG enyhe bal kam rai hyper- 
trophiát m utatott. Az echographia a 
pancreas farkánál egy 12 m m  át
mérőjű solid és többcystás elváltozást 
m utatott ki. Mivel a pancreas cystade- 
nomájára vagy cystadenomacarci- 
nom ájára volt gyanú, m űtétet te r
veztek. A narcosisnál olyan magas 
vérnyomást m értek, hogy elálltak a 
műtéttől és phaeochrom ocytom ára 
gondoltak, a tum or nem a pancreas- 
ból indult ki. Az intenzív osztályon 
antihypertensiós th-t kezdtek. Intra- 
arteriás vérnyom ásm éréssel időnként 
350/250 H gm m  tensiót m értek, amit 
nitroprussiddal és adrenerg blokád
dal (prazosin 5 mg 3x naponta), 
később Labetalollal, a  és ß adrenerg 
blokádpreparátum m al kezelték (400 
mg 3x naponta). A vizeletben a nore- 
p inephrin-tartalom  szaporodott, a 
vanillinmandulasav, mely a vizelet
ben em elkedett (norm álisan 3-32) 
narcosis előtt 350 pmol, narcosis után 
501 pmol volt 24 óra alatt. A scinti- 
graphia m é ta -123 nmol jódbenzil- 
guanidinnel (jódbenguan) csak a bal 
mellékvesében m utatott ki phaeo- 
chromocytomát. A beteget két hét m úl
va m egoperálták prazosin és labetalol 
gyógyszert alkalmazva. A kékesen át- 
tűntő tum or 16 X 12 X 12 cm nagyságú 
volt, a m űtét után még jelentkezett 
260/130 vérnyom ás, de a vastag falú 
vénák lekötése után a tensio 100/60 
Hgmm-re csökkent. A panaszok meg
szűntével a beteg gyógyult.

A m ásodik  beteg egy 26 éves egye
temi hallgató, aki hypertensiója miatt 
jelentkezett a poliklinikán. Nepálban 
tartózkodva néha rosszul lett, feje fájt, 
hányingere volt, palpitatiók és collap- 
susok jelentkeztek. Nem b írta  a meg
erőltetéseket. Hazaérve panaszai 
csökkentek, de nem vizsgáltatta ki 
magát, végül anyja tanácsára mégis 
jelentkezett. Évek óta voltak panaszai, 
többször jelentkezett a collapsus. A

betegnek nem látszó sápadt ffi-nál 
180/120 Hgmm tensiót mértek, 24 
órás vizeletében a vanilinm andulasav 
175 pmol m ennyiségben fordult elő és 
fokozott m ennyiségben találtak dopa- 
m int és noradrenalint. A pajzsmirigy- 
functiók norm álisak voltak, a CT a 
hasban paraaortálisan a lumbalis I. és 
lumbalis IV. között 5 cm átm érőjű so
lid tum ort m utatott ki, egyebütt nem 
találtak phaeochrom ocytom át. Ezt a 
beteget is labetalollal (200 mg 3-szor 
naponta) és prazosinnal kezelve (2 
mg 3 X naponta) megoperálták, műtét 
közben nitroprussidot és fentolamint 
adva, a hypertoniás crisis miatt. A tu 
m or eltávolítása után  a tensio 120/70 
Hgmm-re csökkent, a panaszok meg
szűntével a beteg gyógyult. A pana
szok mindkét betegnél a trópusokon 
való tartózkodás idején súlyosbodtak.

Ribiczey Sándor dr.

Elsődleges hyperparathyreoidismus 
gyógyító jellegű kezelése percutan 
alkoholinjectióval. Ackmann, S. és 
Janowitz, P. (Abt. f. Inn. Med. des 
Kreiskrankenhauses, August-Bebel 
Str. 55 a, 39288 Burg, Deutschland): 
Dtsch. med. Wschr., 1997,122, 648.

Az optim álisnak ítélt gyógykezelés
nek olykor gátat szab a beteg rossz ál
lapota, idős kora stb. Jelen közle
ményben a 2 szerző ilyen beteg kor
történetét ism erteti és megindokolja, 
m iért választották az egyébként szük
séges m űtét helyett az alkoholinjec- 
tiós megoldást.

86 éves olyan nőbetegről van szó, 
akinek előzményében 10 éve insulin- 
nal kezelt diabetes (nephropathiával), 
3 éve hátulsó fali myocardialis infarc
tus, 2 éve agyvérzés, 15 évvel korább
ról epehólyag-eltávolítás szerepel kö
vesség miatt. Felvételre rossz általá
nos közérzet, felhasi fájdalmak és há
nyás miatt került sor. Térben és idő
ben tájékozatlan, meglassult, apathiás 
és ágyhoz kötött volt és felvételekor 
180/95 Hgmm-es vérnyomást is észlel
tek. A hasi panaszok miatt a gyanú ki
újult epekövességre telődött, ezt a cho- 
ledochusban meg is találták, papilloto- 
mia segítségével el is távolították a 10 
m m  nagyságú követ. A rutinvizsgála
tok során az ismételten magasabb szé- 
rum-calcium (2,94-3,16 mmol/1), 
valmint a norm álisnál sokszorosan 
magasabb parathorm on-szint (99,5
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pmol/1) és az alacsony phosphat- 
tükö r (0,84 mmol/1 értéknél mindig 
kisebb) parathyreoidea megbetege
dés (elsősorban adenoma) gyanúját 
vetette fel. Sonographiás vizsgálattal 
sikerült is bizonyítani, hogy a pajzs
m irigy jobb lebenyének alsó pólusá
ban 26 X 20 X 8 m m  nagyságú echo- 
szegény képlet helyezkedik el, amely a 
feltételezést alátámasztotta.

Figyelembe véve a beteg idős élet
korát és m ultim orbiditását, a szerzők 
az egyébként szükséges m űtéti meg
oldás helyett úgy döntöttek, hogy a 
parathyreoidea-tum orba 95%-os al
koholt fecskendeznek, s ezzel a tum or 
roncsolását és elhalását érik el. 3 nap 
alatt 2 ülésben ultrahang vezérelte 
punctióval 3,5, illetve 4,5 ml alkoholt 
ju tta ttak  be a tum orba, melyet így si
került eredményesen roncsolni. En
nek eredményeképpen a beavatkozás 
után  40 órával később a korábban 
sokszorosan emelkedett parathor- 
m on-szint norm alizálódott a szérum- 
calcium értékével együtt, a beteg ál
lapota roham osan javult, neurológiai 
tünetei megszűntek és az ágyat is el
hagyhatta. A m ásodik beavatkozás so
rán rövid ideig tartó  szédülés és re
kedtség jelentkezett, m indkettő nyom 
nélkül megszűnt.

Iványi János dr.

Szelén által előidézett pajzsmirigy- 
dysfunctio. Hofbauer, L. C. és mtsai 
(Division of Endocrinology, Medizi
nische Klinik, Ludwig-Maximilians- 
Universität, München, Német szövet
ségi Köztársaság): Postgrad. Med. J., 
1997,73, 103.

A szelént a klinikum ban kívánatos 
antioxydans hatása m iatt újabban 
széleskörűen tanulmányozzák. Töb
bek közt szelént tartalm az a gluta- 
th ion peroxydase és az I. típusú deio- 
nidase antioxydativ enzim, katalizál
va a hepaticus thyroxin (T4) trijód-ti- 
roninná való átalakulását. A szerzők 
betegében kifejezett hypothyreosis 
alakult ki nagy adagú szelén alkalma
zásakor.

A 66 éves férfit idült glomerulo- 
nephritisszel, valamint súlyos pneu- 
moniával vették fel intézetükbe, 
nyelvrákjának m űtété után. Kórelőz
m ényében pajzsmirigybetegség nem 
szerepel. Laboratórium i leletei közül 
kiem elendő 15 x 109/1 fehérvérsejtszá

ma (balratolódással), valamint em el
kedett kreatinin- és ureanitrogen- 
szintje (309,4 pmol/1, illetve 29,6 
mmol/1). Pajzsmirigyfunctio-vizsgá- 
lata normális thyreotropszintet, vala
m int alacsony szabad Тз és T4 érté 
ket m utatott (1,7 ng/1, illetve 0,5 
mg/1).Thyreoidea antitestet nem  lehe
tett kim utatni, s a beteg klinikailag 
euthyreoid volt. Kevéssel felvétele 
után mind haemodynamikai, m ind  
respiratiós működése erősen rom lott, 
ezért a beteget intensiv osztályra he
lyezték át, ahol széles spectrum ú an 
tibioticum + szelén kezelésben része
sítették (egy hét alatt öszesen 2500 
pg). 6 nap múlva -  általános állapotá
nak javulása mellett -  mentalis s ta 
tusa fokozatosan romlott: lethargiás- 
sá és figyelmetlenné vált. Ekkor sza
bad Тз szintje 2,9 pg/l-re emelkedett, 
szabad T4 értéke pedig 0,4 m g/l-re 
csökkent, továbbá, az alap thyreo- 
tropin szint az előző 2,0 mIE-ről 12,1 
mIE-re emlekedett, bizonyítva a k i
alakult hypothyreosist. Emellett ek
kor kifejezett jódhiányt is találtak, 
mivel a vizelettel történő 24 órás jód- 
ürítés mindössze 15 pg volt (norm .: 
45-700 pg). Kórisme: Szelén inducált 
hypothyreosis + jódhiány. Kezelés: 
napi 200 pg jód, melyre a beteg ál
lapota 3 hét alatt teljesen rendeződött 
(thyreotropin: 2,25 mIE/1, szabad Тз: 
2,5 pg/1, szabad T4 szint: 0,8 mg/1).

A szelénhiány főleg 60 év felett 
gyakori s a m ár em lített I. típusú de- 
ionidase-, valam int а Т4-Тз enzim  
conversio activitas csökkenésével jár. 
Esetükben a klinikailag euthyreoid 
idős beteg szelénkezelése m egzavarta 
a pajzsmirigyműködést; e folyam at
ban a T4 volt a szelénhiány legérzé
kenyebb param étere. E hiány ren d e
zése -  nagy szelénadagokkal -  hy
pothyreosist idézett elő. Ez az an o 
malia elsősorban jódhiány esetén ala
kul ki, valamint akkor, ha veseelégte
lenség miatt alacsony a szelén clear
ance. Betegük esetében mindkét té 
nyező szerepet játszhatott.

A szelén mellékhatásai: a kiléleg
zett levegő bűzös, a beteg gyenge; 
hányinger, diarrhoea, hasi fájdalom, 
alopecia, tüdővizenyő léphet fel, a kö- 
römbasis vörösen elszíneződik, poly
neuropathia, infertilitas alakulhat ki, 
valam int hypothyreosis, em elkedett 
szabad Тз/Т4 relatióval. Ezért az orvos 
szelén adása előtt mérje fel a várható 
metabolicus hatásokat, gondolva arra, 
hogy a kezelés befolyásolhatja a pajzs

mirigyműködést és különösen jód- 
hiányosokon hypothyreosis kialaku
lásához vezethet. Ezért, ha  jódhiányt 
lehet kim utatni, azt célszerű még a sze
lénkezelés előtt megszüntetni.

M ajor László dr.

DIABETOLÓGIA

Nem insulin dependens diabetes mel
litus: a közeledő vihar. Klinikai össze
foglaló. O’Rahilly, S. (Cam bridge-i 
Egyetem Belgyógyászati Klinika és 
Klinikai Biokémia Box. 157, Cam
bridge, CB2 2QR Egyesült Királyság): 
BMJ, 1997,314,955.

Az egész világon a nem insulin depen
dens diabetes mellitus (NIDDM) pre- 
valenciájának gyors növekedése az ún. 
„nyugatiasodás” étkezési szokásainak 
és a kevés testmozgásnak következ
ménye. A világméretű NIDDM epidé
miát jól példázza a dél-ázsiai beván
dorlók 40-75 éves korcsoportjában 
megfigyelt 20-30%-os prevalencia. 
2020-ra 250 millióra becsülik  az 
NIDDM betegek számát. M inthogy az 
NIDDM sem egységes kórkép, szüksé
ges a szubtípusok kóreredetének jobb 
megismerése, új gyógyszerek hatásán 
keresztül az insulin szekréciójának és 
biológiai hatásának befolyásolása. A 
preventív stratégiát szolgálja a magas 
kockázatú tünetmentes személyek ge
netikai azonosítása, az alacsony szüle
tési súly és a későbbi diabetes kiala
kulása közötti összefüggés tisztázása. A 
fiziológiai kutatások segítették a beteg
ség okainak jobb megértését: az insulin 
elválasztás zavarára, vagy a csökkent 
insulin hatásra (insulin rezisztencia) 
vonatkozó adatokkal. Egyetlen hibás 
gén okozza a hibás insulin molekula 
szintézisét, az insulin receptor zavarát, 
a glykokináz csökkent m űködését, a 
májsejtek sejtmag receptorainak (1-al
fa, 4-alfa) csökkenését és a m itochond
rialis genom hibáját, de ezek az okok 
összességükben is csak 1-2% -ban fele
lősek az NIDDM kialakulásáért. Az 
NIDDM multifaktoriális eredete és a 
most folyó széles skálájú genetikai ku
tatások remélhetőleg további betekin
tést tesznek lehetővé a teljes megérté
séhez. A környezeti tényezőkről, az 
életmód nyugatiasodásáról m ár tör
tént említés, ennek következményei 
közül fontos láncszem lehet a centrális 
obesitas, ezen belül is a visceralis zsír-
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szövet tömegének megnövekedése. A 
zsírszövet által termelt nem oly régóta 
ism ert hormon: a leptin feedback 
mechanizmus útján hat vissza a hypo- 
thalamusra, befolyásolva a táplálékfel
vételt és energiafelhasználást, továbbá 
a mellékvese és gonád funkciót is. A 
legtöbb kövér embernek normális a 
leptin gén szekvenciája, azonban a kö
vérek plazmájában általában m aga
sabb leptin szint mutatható ki. Nagyon 
sok NIDDM betegben az insulin vér
cukor csökkentő hatása kisebb, m int 
egészségesekben. Ezért lehet létjogo
sultsága olyan vegyületek gyógyszer
ként történő alkalmazásának, amelyek 
a célsejtek insulin iránti érzékenységét 
fokozzák. Már régebben ismert a bigu- 
anidok (pl. Metformin) szenzitizáló 
hatása. Újabban a thiazolidindion ve
gyületek közül a Troglitazon, mely m ár 
több országban forgalomba került. Ha
tásuk a májsejtek nukleáris receptorain 
érvényesülnek. A ß-sejt működésének 
glükóz általi vezérlésén túl ismertté 
váltak azok a sejtmembránon keresztül 
zajló folyamatok, melyek a béta-sejtek
ből az insulin kibocsátását eredm é
nyezik. Ha a különböző szubtípusok- 
ban a defektusok pontosabban m egis
merhetővé válnak, akkor elképzelhető, 
hogy az eddig ismert szulfonilurea 
hatásmódja mellett más vegyületek, 
más úton is befolyásolhatják az insulin 
felszabadulását. Remélhető, hogy a 
molekuláris és sejtbiológia további elő
rehaladása segítséget nyújt m ind a be
tegség mélyebb megismerésében, m ind 
a „járvány” következményeinek leküz
désére.

Balázsi Imre dr.

Inzulin a testi növekedésben, terhelés 
és inzulin. Horswill, C. A. és m tsai 
(Gatorade Exercise Lab. és Ohio State 
Univ.): Ped. Exerc. Sei., 1997,9,18.

Az inzulin anabolikus hatása jól is
m ert, de kevésbbé tudott a hossznö
vekedésre és a zsírmentes testtöm egre 
kifejtett szerepe. Két klinikai modell: 
a cystás fibrózis és az obes gyerek ál
lítható szembe. Az egyéb horm onális 
és más faktorok szerepét más össze
foglalásokban olvashatjuk (Roem- 
m ich és Rogot: Clin. Sport Med., 1995, 
14, 483-502.). A testmozgás m ódosít
hatja  az inzulin akcióját.

Az inzulin mint anabolikum a fehér
jeszintézist és -lebontást is gyorsítja, az 
izomban talán a glutamin-kiáramlás

mérséklése ú tján . Növeli a prokol- 
lagén mRNA aktivitást és az inzulin
szerű növekedési faktor (IGF-1) iránti 
receptorok szám át, gátolja az IGF-et 
kötő fehérje szintézisét. A glukoneo- 
genezis fékezése is fehérjét takarít 
meg.

A CF-esek elm aradnak a testi fejlő
désben, az alapanyagcseréjük m aga
sabb a k rónikus infekciók és fokozott 
légzési m unka miatt, emellett elégte
len az inzulinterm elésük: vegyes táp 
lálék után kevésbé nő az inzulin szint
jük, de lehet fokozott is az inzulinha
tás: egyes betegek glukóz turnovere 
magas.

Tolbutamid és megfelelő étkezés 
gyorsította a hossznövekedést CF-es 
személyeken, a glipizid szedése mel
lett nő az inzulinszint is és gyorsabbá 
válik a zsírm entes testtömeg gyara
podása. Az étkezés az egészségeseken 
csökkenti a fehérjelebontást (leucin 
turnovert), m íg CF-ben nem.

Obeseken a magasabb inzulinszint 
gátolja a lipolízist, segíti a lipogene- 
zist. A kialakult inzulin rezisztenciát 
kompenzálja a fokozott inzulinszek
réció, ez azonban  nem hat a cukor- 
anyagcserére, de hat a fehérjeszinté
zisre. Nagyobb mennyiségben kering 
a fehérjéhez k ö tö tt IGF is.

Az edzés feltehetően úgy hat, m int 
egy hypoglykaemisaló ágens.

A CF-es kevesebbet mozog, ezzel a 
(relatív) inzulin  rezisztencia fokozó
dik. A rendszeres testedzés adjuváns a 
szulfanilurea kezeléshez, így egym ást 
segítő, kedvező irányú változások lép
nek fel.

Az aerob edzés mellett logikus a 
súlyzós, ellenállásos edzés is, amely 
növeli a glukóztoleranciát (Sports 
Med., 1991, 11, 210-231.). Az izom tö
meg-növelés nagyobb glutam intarta- 
lékot is jelent, s ez segít az infekciók 
leküzdésében is (Nutr. Rév., 1990, 48, 
390-392.). A súlyzós edzés kevesebb 
energiát igényel, s ez m inden rosszul 
táplált populációban fontos szem
pont.

Az obes inzulin  iránti érzékenysé
gét is növeli a terhelés, a hatás 3 napig 
is kim utatható, naponta edzve ta rtó 
san javul az inzulinszenzitivitás. Ka
lóriam egszorítás plusz edzés fenn
tartja a lineáris növekedést.

97 irodalom  segít a tájékozódás
ban.

Apor Péter dr.

Az élet minősége és egy nagy felnőtt 
diabeteses populáció jellemzői. Glas
gow, R. E. és mtsai (Oregon Rés. Instit., 
1715 Franklin Blvd., Eugene, OR 
97403-1983., USA): Diabetes Care, 
1997,20, 562.

A cukorbetegek életminőségének lé
nyegét az amerikai diabetes társaság 
az alábbiakban fejezi ki: megelőzni és 
kezelni a diabetest és m inden diabete
ses egyén életét megjavítani. Ez a tö
rekvés abban is megnyilvánul, hogy 
különböző szempontok alapján meg
határozott életminőségi m utatók ér
tékelése alkalmat adhat arra, hogy a 
megelőzésre tényleg nagyobb gondot 
fordítsunk. A cukorbetegek életminő
ségének meghatározására több m ód
szer is használható, a szerzőcsoport 
kettőre hivatkozik: a General Health 
Survey Short Form (SF-20) kérdőíves 
m ódszerére, továbbá a Diabetes Qua
lity of Life Measure (DQOL) m egha
tározásra. Ezek segítségével olyan he
terogén összetételű betegségekben, 
m int a diabetes (I. és II. típus) is meg
felelő következtetéseket lehet levonni.

Jelen közlemény szerzői 2800 USA- 
beli felnőtt diabetesesnek küldtek 
kérdőíveket az említett életminőségi 
m ódszerek felhasználásával. 2056 be
teg válaszolt (73%). A heterogén be
teganyag átlagos életkora 59 év volt 
(18-92 év között), 47%-uk végzett 
főiskolát vagy egyetemet. 86% tarto
zott a II. típusú csoportba, a választ 
adók 62%-a volt nő, és 31%-uk egy a 
DCCT-hez hasonló csoport betegei 
közül került ki. Az életminőségre 
vonatkozó kérdőíves tételek a szociá
lis, fizikális és a mentális egészségre 
vonatkozó kérdésekből álltak. 0-100 
között állapították meg a kérdésekre 
adott válaszok alapján a pontokat, 
m agasabb pontszám jobb életminő
séget jelentett.

A vizsgált betegek karakterisztiku- 
mai közö tt a nem, az életkor, az iskolai 
képzettség, a jövedelem, a fa j és et
nikum , az egészségügyi biztosítás tí
pusa, a családi állapot, az I. típus mel
lett terápia szempontjából részletezett
II. típus, a diagnózis időtartama, a 
szövődmények, illetve társbetegségek 
szám a szerepelt s végül olyan kérdés, 
mely a betegek hospitalizációjára vo
natkozott.

A választ adók többsége az idősebb 
korosztályból került ki, 62%-uk volt 
házas és többségük fehér eredetű. Kö
zöttük  mindössze 14%-nak volt I. tí-
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pusú a betegsége, a II. típusúak közül 
56% részesült insulin kezelésben.

Összességében az életminőség di
m enzióit illetően a 3 fajta megközelí
tés alapján úgy tűnt, hogy a férfiak, a 
fiatalabbak, a magasabb iskolázottsá- 
gúak és jövedelműek, továbbá a m a
gánbiztosítóknál bejegyzettek, a há
zassági kapcsolatban élők, a frissebb 
időtartalmú diabetesesek, a kevesebb 
szövődményü és kevesebb társbegségű 
egyének életminősége volt magasabb. 
Ami a diabetes típusait és kezelését il
leti, az I. típusú insulinozottak élet
minősége a szociális funkciókat ille
tően volt jelentősen magasabb, de 
ugyanez volt elmondható a II. típu
súak közül a kizárólag csak diétával, 
illetve tablettával kezeitekre is. A II. tí
pusú insulinozottak megítélése mind 
a három  dimenzióban (fizikális, szo
ciális és mentális egészség tekinteté
ben) rosszabb volt, m int a többié. En
nek magyarázata valószínűleg abban 
rejlik, hogy a későbbi életkorban 
szükségessé váló insulinozás nagyobb 
problém át jelentett a betegek számára 
életvitelüket illetően is, m int a I. típu
súak esetében.

[Refi: M agunk 1994 decemberében 
közöltük megfigyeléseinket összesen 
190, különböző csoportokba sorolt di- 
abeteseseink életminőségéről (Diabe
tol. Hung., 1994, 2 ,22-29.). Mi nem az 
SF-20 fo rm á t használtuk, hanem az 
ausztráliai szerzők által ajánlott ATT  
39 módszert és a DQOL-t. Eredmé
nyeink valamelyest megegyeznek a 
fentiekkel, de mi is hangsúlyoztuk az 
am erikaiakhoz hasonlóan, hogy az 
életminőség megítélése saját vizsgála
tainkban is „pillanatkép” volt. A pon
tosabb állásfoglalás csak longitudi
nális megfigyelések segítségével lehet
séges.]

Iványi János dr.

A diabeteses nephropathia progres- 
siojának előre jóslói és az angioten- 
sin-convertáló enzym inhibitorok 
előnyös hatása NIDDM betegekben.
Yokoyama, H. és mtsai (Diab. Center, 
Tokyo Women’s Med. Coll., 8-1 Ka- 
wada-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162, 
Japan): Diabetologia, 1997,40,405.

A világon legnagyobb számban Ja
pánban kerülnek betegek dialysáló 
kezelésre, 1994-ben a diabeteses vese
elégtelenség végső fázisa m iatt a bete

geknek több m int 30%-a került dialy- 
sisprogramba. Ennek a kezelésnek évi 
költségei személyenként 50-100 000 
dollárba kerülnek. Többek között 
ezért is foglalkozik ebben a közle
ményben a japán szerzőcsoport azok
kal az előre jósló jelekkel, melyek 
alapján időben be lehet lépni a d ia
beteses betegek veseelégtelenségbe 
való eljutása előtt megfelelő teráp iá
val. Erre gyógyszeresen jelenleg a leg
alkalmasabbak az angiotensin-con- 
vertáló enzym (АСЕ) gátlók.

A szerzők diabeteses centrum uk 
betegei közül alapos szűrés után 182 
olyan beteget válogattak ki, akiknek 
induláskor a serum  creatinin szintjük 
133-177 pmol/1 érték között volt 
(egyidejű proliferativ retinopathiá- 
val) és ezek sorsát -  beleértve a 107 
dialysisre szoruló beteget is -  a k iin 
dulástól számítva 7 éven át gondosan 
ellenőrizték. A betegeket 3 csoportra 
osztották terápia vonatkozásában. Az 
első csoport 98 betege vérnyomás- 
csökkentőként többségében nifedi- 
pint kapott, a m ásodik csoport 28 be
tege minimálisan 3 hónapon át ACE- 
inhibitor készítményt, a harm adik 
csoport 56 betegének induláskor nem  
volt hypertoniája, ezért külön gyógy
szerelésben nem  részesültek. Az így 
besorolt betegek között klinikai és 
biokémiai jellemzőiket illetően csak 
annyi volt a különbség, hogy a h a r
m adik csoportban lévők vérnyomása 
volt a legalacsonyabb és a 24 órás p ro 
teinuria mértéke a második és h ar
m adik csoportban alacsonyabb volt, 
m int az elsőben.

A nyomon követés során 107 beteg 
került dialysisprogramba (serum - 
creatinin szintjük meghaladta a 707 
pm ol/l-t, creatinin clearance-ük 10 
m l/m in alá csökkent). Ezen betegek 
kum ulatív incidenciája a terápia sze
rin t módosult, 5 év múlva a zömmel 
calcium-antagonistákkal kezeltek és a 
gyógyszer nélküli csoportban 90, il
letve 55%-os volt, míg az ACE-inhi- 
bitorokkal kezelt betegekben a megfi
gyelési idő végén sem haladta meg az 
50%-ot.

A vesefunctio rom lásának mértéke 
igen változó volt, a legfontosabb elő
rejelző a 24 órás proteinürítés m érté
ke volt, ezt követte a systolés és dias- 
tolés vérnyomás, az összcholesterin és 
a throm bocytaszám  viselkedése, b i
zonyos védő hatást jelentett a serum - 
album in szintje és a haematocrit. Ha 
csak a proteinürítéshez illesztették a

többi faktort, akkor a diastolés vér
nyomás, a hypertoniás familiáris 
praedispositio, a hypoalbum inaem ia 
szintje és a dohányzás volt önállóan is 
significans előre jelző. Az ACE-inhibi- 
torok elsősorban azokban a betegek
ben jelentettek bizonyos védő hatást, 
akikben a 24 órás proteinuria m érté
ke nem haladta mg a 2,5 g-ot. A prog
ressiv nephropathiában az ACE-in- 
hibitorok vérnyomást befolyásoló ha
tásuktól függetlenül előnyösek, ez a 
hatás elsősorban a glom erularis ext
racellularis m átrixon érvényesül.

Iványi János dr.

A diabetes előtti klinikai hypoglycae- 
mia ritkaság (ikertanulmány). Fava, 
D. és m tsai (Dept, of Diabetes and 
Metab., St. Bartholomews Hospital, 
London EC1A 7BE, U. K.): Diabetes 
Care, 1997,20, 678.

Az I. és II. típusú diabetes klinikai 
megnyilvánulása előtti hypoglycae- 
mia ism ert jelenség, de prospektiv  ta 
nulmányokban ezt nem igazolták.

A londoni szerzők úgy já rta k  el, 
hogy diabeteses beteg ikertestvérének 
sorsát követték átlagosan 12,7 évig 
(addig, amíg az iker is diabeteses lett, 
vagy legalább 5 éven át). 162 iker sze
repelt a vizsgálatban, közülük  117 
testvér volt IDDM-es,45 NIDDM cso
portba tartozott. A megfigyelési idő
ben az IDDM-es betegek közül 30 iker, 
az NIDDM-be tartozó diabetesesek 
közül 25 iker lett hasonlóképpen dia
beteses. A megfigyelési idő kezde
tekor még nem  cukorbeteg iker sorsát 
évente ellenőrizték cukorterheléssel, 
majd a háziorvostól kértek több  alka
lommal információkat. M inden éven
kénti vizit során feljegyezték a nem 
diabeteses iker esetleges tünete it úgy, 
hogy a típusos hypoglycaemiára kész
akarva nem  kérdeztek rá. Hypo- 
glycaemiát csak akkor fogadtak el, ha 
megszüntetéséhez orvosi segítségre 
volt szükség, ha a vénás vér glucose- 
szintje a rosszullét alkalmával <2,5 
mmol/1 volt, ha a tünetek szénhidrát 
elfogyasztására szintek.

A 162 nem  diabeteses ikerből 5-nél 
m erült fel a hypoglycaemia gyanúja, 
de csak 3-nál vált bizonyossá. M ind a 
három  ikernek IDDM típusú volt a 
testvére, közülük 2-nek lett később 
ugyancsak diabetese. A 3 hypogly- 
caemiásnak bizonyult iker közül az
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elsőnél részletesebb utánjárás so rán  
az derült ki, hogy tisztázatlan okból 
insulint adott m agának és ez váltotta 
ki a hypoglycaemiát (a C-peptid-szint 
norm ális volt). 19 éves korában lett 
valódi diabeteses. A második beteg 
hypoglycaemiája bőséges étkezés 
u tán  alakult ki, három szor is 2 mmol/1 
alatti vércukor értéket mértek. M ind
ez 34 éves korában történt, 4 évvel 
később lett valódi diabeteses. A h a r
m adik ikernek ugyancsak három szor 
volt dokum entált hypoglycaemiája, 
nála nem alakult ki diabetes, az an 
titest vizsgálatok sem utaltak arra , 
hogy a későbbiek során testvéréhez 
hasonlóan ő is diabeteses lesz.

A szerzők véleménye szerint a szi
gorúan ellenőrzött 1,2%-os hypogly- 
caemia előfordulás alapján nem  lehet 
egyértelműen azt állítani, hogy a hy- 
poglycaemia praediabeteses p e rió 
dusban olyan gyakori lenne és későb
bi diabetesre utalna.

Iványi János dr.

A diabetes gondozás minősége jobb a 
diabetes klinikán, vagy az általános 
orvosi klinikán? Но, M. és m tsai 
(111 G, Div. of Gen. Intern. Med., West 
Los Angeles Veterans Affairs Medical 
Center, 11301 Wilshire Blvd., Los A n
geles, CA 90073, USA): Diabetes Care, 
1997,20,472.

Az USA-ban is eltérő a diabetes gon
dozottak aránya, többségüket az álta
lános orvosok (generalists) gondoz
zák. Nem biztos, hogy ez a gondozási 
systema m inden tekintetben m egfele
lő, ezért a kaliforniai szerzőcsoport 
megvizsgálta 1 éves beteganyagot k i
választva, hogy az ún. diabetes k lin i
kán gondozott betegek kartonjain  lé
vő adatok, illetve ugyanannak az in 
tézetnek általános orvosi karán  gon
dozottak kartonjai alapján vannak-e 
jelentősebb különbségek. A diabetes 
klinikán az Amer. Diab. Assoc, irány
elvei alapján gondozzák a betegeket, a 
főbb kritérium ok a következők: vizi
tek gyakorisága, a beteg k o rtö rtén e 
tének pontos nyomon követése (az 
önellenőrzések eredményei, esetleges 
cardiovascularis tünetek megítélése), 
fizikális vizsgálat (vérnyomás, láb el
lenőrzése, kiterjedt szemészeti vizs
gálat), laboratórium i ellenőrzések (3 
havonként HbAic, évenként ru tin  vi
zeletvizsgálat, proteinuria esetén 24

órás ürítés m eghatározása), kezelés 
(proteinuria esetén ACE-inhibitorok, 
diabetes educatorhoz való küldés). Az 
általános orvosi klinikán a megfelelő
nek tarto tt kritérium ok 7 pontból áll
tak ( vérnyom ásm érés, a gyógyszere
lés, előző évben a HbAic, valam int a 
teljes vizeletvizsgálat, a kiterjedtebb 
szemészeti ellenőrzés, továbbá a terá
pia esetleges változtatása és a szabá
lyozott időpontban  történő visszahí
vás).

A diabetes klinika együttesét dia- 
betológusok, endokrinológus orvo
sok és belgyógyász szakorvosok, dia
beteses nurse educator, pediater és 
szemész képezte. Az általános orvosi 
klinika m unkacsoportja ettől annyi
ban tért el, hogy nem volt közöttük 
endokrinológus, nővér educator, po- 
diater és szemész.

A vizsgálatban részt vevő betegek 
száma 112, átlagos életkoruk 60 év 
felett volt és m indannyian férfiak vol
tak. D iabetesük átlagos tartam a 12-13 
év, többségük insulin terápiában ré
szesült. A betegek HbAic szintje át
lagosan 9,7% volt (az intézetben meg
kívánt norm ális szint felső határa 
7,1%), 1,3% -uknak már proteinuriája 
is volt. A 112 beteget kétfelé osztották, 
a betegek fele a diabetes klinikát láto
gatta, m ásik  fele az általános orvosi 
klinikát.

A kartonok  alapján 10-fajta k rité
riumot vettek, ezekhez való hozzáál
lás arányát nézték a 2 csoportban. A 
diabetes klinika betegei között signifi- 
cansan jobb  volt a betegek vércukor 
önellenőrzése, a láb rendszeres vizs
gálata, a kiterjedt szemészeti vizsgálat 
és emelkedettebb HbAic esetén az edu
catorhoz való küldés aránya. Ha csak 
„megfelelőnek” tartott szempontok 
alapján mérlegelték a gondozás mi
nőségét, az arány a kartonok vizsgála
ta szerint 73%-ban volt jobb a diabe
tes klinika betegei között, ugyanez az 
arány 52% -os volt az általános orvosi 
klinikán. A kartonok szerint az általá
nos orvosi klinikán 47 esetben talál
tak 1 vagy több hiányosságot a megkí
vánt adatokban (többségében a sze
mészeti vizsgálatot illetően), míg a di
abetes k lin ika kartonjain 15 esetben.

Egyértelműnek tűnik tehát, hogy a 
specialisták által végzett diabetes gon
dozás minősége jobb, m int az általános 
orvosi klinikán dolgozóké (generalists), 
annak ellenére, hogy ez utóbbi intézet
ben folyó gondozói m unka is maga
sabb szintű, m int az USA egyéb helye

in. A vizsgálat hibájául több okot lehet 
felsorakoztatni, elsősorban azt, hogy 
mindössze 1 évre terjedt és ugyanazon 
intézet kartonjait vizsgálták.

[Ref: Saját tapasztalataink és álta
lában a magyarországi diabetes gon
dozók eredményei megfelelnek az 
am erikai elvárásoknak. A speciális 
gondozók előnyeit a háziorvosi szol
gálatéval szemben nemcsak abban 
látjuk, hogy a szakgondozók lehetősé
gei jobbak, hanem abban is, hogy a 
diabetes gondozókban folyó munka 
összerendezettebb, csak erre irányul, 
míg a háziorvosi szolgálatnak sok 
más feladatot is el kell látnia a rájuk 
bízott diabetesesek gondozásán kí
vül.]

Iványi János dr.

Heveny myocardialis infarctus utáni 
tízéves túlélés: diabeteses és nem dia
beteses betegek összehasonlítása.
Behar, S. és mtsai (Neufeld Cardiac 
Res. Instit., Sheba Med. Center, Tel 
Hashomer, 52621 Israel): Am. Heart J., 
1997,133,290.

Ism eretes, hogy a diabeteses betegek 
infarctus utáni prognózisa eléggé 
rossz, s ezen nem sokat változtatott a 
throm bolysis bevezetése sem.

Az izraeli m unkacsoport azt vizs
gálta meg, hogy 13 intézetükbe a 
throm bolysis előtti időszakban felvett 
infarctusos betegeik között a diabete
sesek sorsa hogy alakul még kórházi 
bentlétük alatt, illetve 1 és 10 év m úl
va. A feldolgozásban 1981-1983. évek
ben felvett betegek szerepelnek (5839 
beteg, közülük 1077 diabeteses). A fel
dolgozásból a kizárólag diétán lévő
ket kihagyták, így 383 férfi (302 
NIDDM, 81 IDDM) és 241 nő (161 
NIDDM, 80 IDDM) adataira támasz
kodtak. Az IDDM csoportba tartozó 
férfiak és nők között előzetes angina, 
hypertonia, stroke, peripheriás érbe
tegség, idült vesebetegség egyaránt 
gyakrabban fordult elő, m int 
NIDDM-ben és a nem  diabetesesek 
között, nőknél a hypertonia kivételé
vel ezek az előzményi adatok a tablet
tával kezelt nőkhöz viszonyítva is sig- 
nificansan gyakrabbak.

A kórházi bentiétel alatti szövőd
m ények férfiak esetében az IDDM 
csoportban voltak gyakoribbak, nők 
esetében csak a cardiogen schockra 
vonatkoztatva.
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Halálozás tekintetében az IDDM- 
csoportba tartozó férfiak vonatkozá
sában egyform án significans volt a 
halálozás a benttartózkodás alatt, 1 és 
10 év múlva az NIDDM-csoporthoz, 
illetve a nem diabetesesekhez viszo
nyítva (26, 13 és 59%). Az IDDM-be 
tartozó nők hasonló adatai ugyancsak 
significans gyakoriságot m utattak, 
kivéve a kórházi bentiétel alatti halá
lozást, amelyben nem  volt significans 
különbség a m ásik két csoport ha- 
lottaival való összevetés során (30,27 
és 80%).

Az adatok elemzése tehát azt m u
tatja, hogy a diabetes önmagában is 
előrejelző a myocardialis infarctus 
utáni rövidebb és hosszabb távú m or
talitásban, a diabeteses nők hosszú tá 
vú prognózisa rosszabb, az IDDM- 
csoportba tartozók nemre való k ü 
lönbség nélkül egyform án rossz prog- 
nózisúak, rövidebb vagy hosszabb 
időszakra egyaránt.

Iványi János dr.

A diabeteses láb. Trautner, B. (D er
matol. Kiin. u. Poliklin. der Ludwig- 
Maximilians-Univ., Frauenlobstr. 
9-11, D-80337 M ünchen, Deutsch
land): Hautarzt, 1997,48, 278.

A továbbképző tanulmányban a 
m üncheni szerző so rra  veszi azokat a 
problémákat, amelyek az úgynevezett 
diabeteses lábbal kapcsolatosak. Teszi 
ezt azért, m ert a diabeteses beteg lá
bán  lévő elváltozások igen gyakoriak, 
s a törekvés m indenképpen az, hogy a 
beteg elkerülje a végstádiumot, a láb 
csonkolását.

A tanulm ány első felében a szerző 
ism erteti azokat a kóroki tényezőket, 
melyek a diabeteses beteg lábán kiala
kuló fekélyekhez vezetnek (az ideg
nyalábok segmentalis demielinizáció- 
jával járó neuropathiák a nem meg
felelő terhelés kapcsán kialakuló os- 
teoarthropathiák, az angiopathiák 
különböző formái és az infectiók). A 
klinikai kép megítélése a beteg lábá
nak gondos megtekintésével kezdő
dik, a bőrön látható elváltozások sok 
esetben önm agukban is kórjelzőek 
(az úgynevezett m alum  perforans, a 
nedves és száraz gangreanák -  elősze
retettel az ujjakon és a sarkon). Előre
m ent sebészeti beavatkozások nyo
m ait ugyancsak figyelembe kell ven
ni, hasonlóképpen a pulzus tapint-

hatóságát (m acroangiopathiában hiá
nyozhat). Ulcus esetében el kell külö
níteni az artériás eredetű és neuro- 
pathiás ulcusokat -  előzményben 
claudicatiós panaszok, alkoholizmus 
stb.

A klinikai vizsgálatok közé tartoz
nak a részletes neurológiai mérések, a 
radiológiai és az angiológiai vizsgála
tok, ez utóbbiak között Doppler
szondás és a Duplexsonographiás 
módszerek emelhetők ki. Adott eset
ben a kontrasztos angiographiákat is 
igénybe veszik (túlérzékenységre és a 
veseműködésre kell ügyelni elsősor
ban). A fennálló infectiók eseteiben az 
alkalmazandó terápia szem pontjából 
rendkívül fontos a bacteriologiai vá
ladékvétel és ettől függően m ajd a 
terápia. M indezek mellett a szénhid
rát-anyagcsere rendezése m inden
képpen fontos.

A terápia sokrétű. Ulcus esetében 
éppolyan jelentősége van a külső ke
zelésnek, az elhalt szövetrészek eltá
volításának, m int a helyesen m egvá
lasztott antibiotikus terápiának. En
nek alkalmazása során figyelni kell 
arra, enyhébb infectióról, vagy a láb 
m egtartását, netán az egész életet ve
szélyeztető fertőzésről (septicaemia) 
van szó. A per os alkalmazott antibio
tikum  kom binációk minden fázisban 
dom inálnak, de a súlyosságtól füg
gően változnak. így pl. az amoxicillin 
és clavulansav-tól az első és m ásodik, 
valamint a harm adik generációs ce- 
phalosporinokon keresztül igen szé
les a választék. A legsúlyosabb esetek
ben aerob és anaerob ágensekre egy
formán ható imipenen és cilastatin 
kombinációt használnak. Am ennyi
ben osteomyelitis is fennáll, a terápiát 
legalább 6 héten keresztül kell folytat
ni. -  Az orthopaed vonatkozású 
terápia m agában foglalja a megfelelő 
m ódon elkészített lábbeliket és a 
különböző rögzítő műtéti beavatko
zásokat. -  Igen jelentős az érrendszer
re vonatkozó terápia is, közülük a szű
külettel járó esetek perkután trans- 
luminalis angioplasticája tűn ik  ígé
retes eljárásnak, ezen kívül újabban 
laser-, továbbá rotatiós angioplastica 
szolgálja az erek tágítását. Ha m ind
ezek nem vezetnek tartósan ered
ményre, akkor jönnek szóba a kü lön
böző bypass műtétek. Legvégső meg
oldás a diabeteses láb amputatiója. 
Ennek elvégzésében egyre inkább az 
úgynevezett takarékos m űtétek nyer
nek polgárjogot, melyek tekintettel

vannak a leendő protézisekre is. Térd 
feletti am putatiók csak a legvégső 
esetekben jönnek szóba, am ikor m ár 
a térd felett sem javítható a keringés 
és a folyamat rendkívül előrehaladott.

A megelőzésnek m indenképpen el
sőrendű szerepet kell játszania abban, 
hogy a diabeteses beteg lábával ne ke
rüljön az említett am putatiós stádi
umba. Elsőrendű feladat a szénhidrát
anyagcsere m inden időben való rend
ben tartása  és a beteg állandó oktatá
sa arról, hogy lábával rendszeresen 
törődjék, alaposan nézze át lábujjait 
és lehetőleg naponta. Fordítson gon
dot megfelelő cipő viselésére, kerülje 
el (és megfelelően kezelje) a gombá
sodásokat, a dohányzást m indenkép
pen hagyja abba. Ha olyan problém á
ja jelentkezik, amit önm aga m ár nem 
tud megoldani, haladéktalanul jelent
kezzék a diabetes gondozóban. Mint 
az elm ondottakból látható, a diabete
ses láb komoly gondot jelenthet és 
leküzdésében adott esetben team 
m unkára lehet szükség.

Iványi János dr.

Diabetesesek vércukor-önellenőrzé- 
se: gyakorlatra alapozott bizonyíték.
Gallichan, M. (East Cornwall Hosp., 
Bodmin, Cornwall PL3I 2EN, United 
Kingdom): Br. Med. ]., 1997,314, 964.

A cikk szerzője meglehetősen pesszi- 
m isztikusan nyilatkozik az angliai cu
korbetegek önellenőrzési gyakorlatá
nak kérdésével. Kiindulási alapként 
azt jelöli meg, hogy az Egyesült Ki
rályságban 1995-ben 42,6 millió fon
tot fordítottak a cukorbetegek otthoni 
önellenőrzésére. Ez igen jelentős ösz- 
szeg és önkéntelenül is felvetődik, 
helyesen használják-e fel, szükséges-e 
ekkora összegeket az o tthoni önel
lenőrzésre fordítani.

Amikor az otthoni vércukorkont- 
rollokat a cukorbetegek megfelelőbb 
életvitelének biztosítására bevezették, 
nem volt egyöntetű a vélemény arról, 
hogy ez a m ódszer feltétlen előnyt je
lent-e m inden  cukorbeteg számára. 
Számos beteg idegenkedett a m ód
szertől, inkább a laboratórium i ellen
őrzést választotta szívesebben, mások 
jónak tarto tták  a vizeletben lévő cu
kor kim utatását továbbra is. Amikor 
objektív m ódon próbálták az otthoni 
vércukor-önellenőrzés előnyeit bizo
nyítani, kiderült (40 év feletti betege-
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ken), hogy nem lett jobb a vércukor- 
szint a csak vizeletcukrot meghatáro
zókkal szemben. Kétségtelen, hogy a 
vércukor-önellenőrzés elsősorban az 
insulindependens betegek számára je
lent előnyt, de csak azokon a betege
ken, akik ezt komolyan is veszik és az 
ellenőrzések eredményétől függően 
változtatják adott esetben étrendjüket 
és napi insulinadagjukat. Ezen betegek 
szám ára valóban kitűnő m ódszer a 
vércukor-szint otthoni ellenőrzése, de a 
szerző szerint csak a betegeknek m int
egy 10%-a szorul kimondottan erre. Az 
előnyök mellett számos hátrányt is 
tapasztaltak, különösen a nem insulin
dependens betegeken, másrészt azo
kon, akik a kapott értékeket inkább 
csak regisztrálják, összegyűjtve m u
tatják be ezeket a gondozóban. Vannak 
olyan betegek, akik kellő felvilágosítás 
hiányában az új módszertől inkább 
idegesek lesznek, szükségtelenül is 
gyakrabban ellenőrzik vércukorszint- 
jüket, m int ahányszor kellene. A szerző 
is állást foglal abban a tekintetben, 
hogy az insulinnal kezeltek (különösen 
az intenzív kezelésben részesülők) 
szám ára naponta több ellenőrzésre van 
szükség (étkezések előtt és után), és a 
napi ellenőrzéseket legalább hetente 2 
alkalommal (szükség esetén többször 
is) el kell végezni. Ezzel szemben az in- 
sulinra még nem szoruló cukorbetegek 
szám ára ritkább napi ellenőrzésre van 
csak szükség (reggeli előtt és 1 fő
étkezés után 2 órával napjában és he
tente esetleg csak 1 napon).

Az ellenőrzések gyakoriságának 
pénzügyi kihatásai is vannak, a vizelet
ellenőrzéshez viszonyítva a vércukor- 
ellenőrzés közel 6-szor drágább. A ta
pasztalatok alapján a szerző is úgy véli, 
a vércukor-önellenőrzést észszerűen 
kell megoldani és csak azok számára 
kell javasolni rendszeresen és szükség 
szerinti gyakorisággal, akik elsősorban 
insulinkezelésre szorulnak. Ennek a 
gyakorlatnak a véghezviteléhez viszont 
az edukáció igen magas foka szüksé
ges.

Iványi János dr.

A cukorbetegség szociális és psycho- 
logiai jelentősége serdülő csoportok
ban. Gardiner, P. (Univ. of Plymouth 
Business School, Drake Circus, Ply
m outh , Devon PL4 8AA, United King
dom ): Practical Diabetes Int., 1997,14, 
43.

A serdülőkorban történik  meg a fiatal 
fokozatos elkülönülése, leválása a csa
ládtól, ekkor kezdődik saját iden titá
sának érzése és életstílusának m eg
választása, melyre a fiatalok környe
zetének is komoly hatása van. U gyan
ezen változások észlelhetők a diabete
ses serdülők életében is, tetézve azzal, 
hogy nekik életre szóló idült beteg
ségük is van. Rendkívül fontos, hogy 
ezeknek a serdülőknek életvezetése 
megfelelően történjék  és leginkább a 
cukorbetegségüket gondozótól, de 
környezetüktől is segítséget kapjanak 
problémáik megoldásában.

A szerző 59 serdülőkorú (13-17 év) 
diabetesest választott ki vizsgálatra 
abból a célból, hogy tájékozódjék a 
diabetes m ellhúsnak a fiatalokra gya
korolt szociális és psychologiai vonat
kozásairól. A betegek valam ennyien 
insulinon és diétán voltak, 35 közülük 
még iskolába já rt és szüleivel élt. Kér
dőíves m ódszer segítségével a szerző 
arra keresett választ, a fiatal diabete- 
seseknek milyen az önértékelése és 
viselkedése, milyen a szénhidrát- 
anyagcsere-ellenőrzésük és ezekhez 
való hozzáállásuk, milyen a kapcso
latuk családjukkal és társaikkal, m i
lyen nehézségeket jelent szám ukra 
betegségük kezelése és milyen elkép
zeléseik vannak a jövőről.

A válaszok a vártnál lényegesen 
kedvezőbbek voltak. Ugyanis a bete
gek többsége (leány és fiú arány 
60:40) jól megvolt betegségével, az el
lenőrzéseket is megfelelőnek tarto tta  
és m egértette ennek jelentőségét. A 
választ adók többsége a 16 évesek 
közül került ki, a kevés számú 17 éves 
onnan adódott, hogy ők m ár a felnőtt 
diabetesesek közé kerülnek többsé
gükben. Ami a megfelelő diabetes 
kontrollt illeti, a fiatalok jónak tarto tt 
hozzáállása a szakember szerint 
azonban nem  volt m indig megfelelő, 
14-en naponta csak egyszer, 12-en 
még ennél is kevesebbszer végeznek 
közülük önkontrollt. Ami a diétát il
leti, a megkérdezetteknek közel fele 
eszik alkalm anként „tilos” táplálékot 
és csak 4 állítja, hogy soha nem  vét
kezik az előírt diétát illetően. A fiata
lok őszintén beszám olnak súlyfeles
legükről is, kb. 30%-uknak van tú lsú
lya. A klinikai ellenőrzéseket tekintve 
érdekes összefüggés m utatható ki a 
diabetes tartam a és az ellenőrzéseken 
való megjelenés gyakorisága között. A 
betegség nyilvánvalóvá válásától szá
mítva 4 periódus különíthető el az

évek során. Ebben a legveszedelme
sebb az 1-5 év közötti diabetes tar
tam. 1 évnél nem  hosszabb idejű cu- 
korbetegségű fiatalok általában meg
békélnek a shock-hatás elmúltával 
betegségükkel, de az utána való idő
szakban lázadoznak, ellenőrzésekre 
sem járnak  rendszeresen. Ezután kö
vetkezik a felocsúdás időszaka, ami
kor kezdenek sorsukba beletörődni és 
végül kialakítják életstílusukat, amely 
nem különbözik jelentősebben nem 
cukorbeteg társaikétól.

A választ adók 80%-a igényli az 
olyan speciális intézetet, amelyben 
szakszerűen foglalkoznak diabete- 
sükkel és az ebből adódó problém ák
kal is. A megkérdezettek többsége el
fogadja a család és a barátok megér
tését és tám ogatását, mindössze 7-en 
jelezték azt, hogy szüleik túlzottan  ag- 
gódóak. A fiatalok általában nyitottak 
és többségük nem titkolja környeze
tük előtt sem cukorbetegségét. Abban 
viszont megoszlanak a vélemények, 
hogy a nem  otthoni insulinozás ho
gyan és hol történjék (ebben több za
varó m om entum  is van). Ami a ser
dülő diabetesesek jövőjét illeti, a meg
kérdezettek egyelőre nem  foglalkoz
tak ezzel, illetve csak 14-en nyugta
lankodtak a kilátások m iatt, nagyobb 
részük leendő életpályájukat illetően 
bizakodó volt.

Iványi János dr.

IDDM betegek véleménye a súlyos 
hypoglycaemiás epizódokban gluca
gon sürgősségi kit használatáról.
Yanai, O. és mtsai (Pediat. Diagn. and 
Therap. Center, Soroka Medical 
Center, PO Box 151, Beer Sheva 84101, 
Israel): Practical Diabetes Int., 1997, 
14,40.

Az IDDM betegek intenzív kezelése 
kétségtelenül csökkenti a cukorbeteg
ség késői szövődményeit, de a hypo
glycaemiás epizódok szám át három 
szorosára növeli. 50 év alatti inzulino- 
zott betegek között 4%-os halálos hy
poglycaemiás szövődmény fordul elő. 
Éppen ezért rendkívül fontos az igen 
változatos hypoglycaemiás tünetek 
korai felismerése, m ásrészt ezek el
hárítása. Üjabban a glucagon sürgős
ségi k itet is forgalomba hozták, az ez
zel elért eredmények igen jók, de 
használata még nem terjedt el nagy
m értékben.
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Az izraeli szerzők 102 IDDM bete
get válogattak ki abból a célból, hogy 
részben hypoglycaemiáik gyakorisá
gáról, részben elhárításukról tájéko
zódjanak, ennek kapcsán inform áció
kat szerezzenek a glucagon használa
táról. Csak olyan betegeket vettek be 
tanulm ányukba, akik telefonnal is 
rendelkeztek. 47 diabeteses életkora 
20 év alatti volt, diabetesük 1 hónap és 
16 év tartam  közötti. A m ásik csopor
tot a 20 évnél idősebb 55 beteg alkot
ta. Kérdőíves módszer segítségével 
tájékozódtak a kívánt adatokról.

Kiderült, hogy a hypoglycaemia tü
netei a 2 csoportban csaknem azono
sak voltak, a jelentősebb különbség az 
idősebbek között izzadásban, foko
zott éhségérzésben nyilvánult meg, a 
fiatalabbak között a tünetm entes hy- 
poglycaemiák nagyobb szám a volt 
említésre méltó. A megkérdezettek 
36%-a számolt be arról, hogy életében 
a hypoglycaemiás tünetek közül leg
alább egy súlyosabb volt. Inkább a fia
talabb korosztály rendelkezett több 
ismerettel a glucagon sürgősségi kit 
használatáról és mintegy 60% (az 
összbetegre vonatkoztatva) rendel
kezett is ezzel.

A hypoglycaemiás epizódokat a be
tegek többsége az ún. hagyományos 
módszerekkel próbálta leküzdeni. így 
az enyhébb rosszulléteket Coca-Cola 
vagy gyümölcslé fogyasztásával, tej 
ivásával vagy kis szelet kenyér fo
gyasztásával igyekezett befolyásolni. 
A jelentősebb tüneteket a betegek 
42%-a csokoládé, gyümölcs vagy méz 
fogyasztásával védte ki. A nnak elle
nére, hogy a glucagon 60% -uknak b ir
tokában volt, csak 19%-uk használta 
súlyosabb esetekben és inkább csak a 
fiatalabb korosztály. A kérdőíveken 
olyan válaszok is voltak, hogy a bete
gek idegenkednek az öninjectiózás- 
tól, különösen az intravénás adástól 
(ez utóbbit inkább a hozzátartozók
nak kellene alkalmazniuk). Többen 
tettek arra javaslatot, hogy célszerű 
lenne a glucagont pl. intranasalis 
spray vagy cseppek form ájában for
galmazni, akkor bizonyosan többen 
használnák a sürgős hypoglycaemiás 
szituációkban.

Iványi János dr.

Az IDDM-hez való psychologiai hoz
záállás: 10 éves nyomon követés a 
kezdetben gyermek- és serdülőkorú

betegek csoportjában. Jacobson, A. 
M. és mtsai (Joslin Diabetes Center, 
One Joslin Place, Boston, MA 02215, 
USA): Diabetes Care, 1997,20,811.

Elég sokat foglalkozik m ostanában a 
diabetológiai szakirodalom  a fiatal 
diabetesesek későbbi sorsának alaku
lásával. E tekintetben elsősorban a 
pittsburghi Kovács M áriának és m un
kacsoportjának vannak elévülhetet
len érdemei. Ők vetették fel, hogy a 
diabetes kezdetén észlelt psychés 
problém ák a későbbi években komoly 
elváltozásokká fajulhatnak, és ezért a 
fiatalkori diabeteseseket különös 
gonddal kell betegségük folyamán el
lenőrizni ebben az irányban is. A 
Joslin-klinika m unkacsoportja Ko
vács M ária vizsgálati eredményeit fi
gyelembe véve 10 éves nyom on köve
tés tapasztalatairól számol be. A vizs
gált IDDM betegek induláskor 9-16 
évesek voltak és a szerzők öszehason- 
lították hasonló korú olyan fiatalok
kal, akiknek induláskor valamilyen 
heveny megbetegedésük volt. 57 in- 
sulinozott diabeteses és 54 kontroll 
egyén adatait hasonlították össze 10 
évvel a kezdet után. A vizsgálatok 3 
nagyobb kérdéscsoportot öleltek fel: 
szociodemográfiai m utatók  (iskolá
zottság, munkavégzés, jövedelem, csa
ládi szituáció, törvénnyel való esetle
ges összeütközés, drogok használata), 
psychiatriai tünetek és a saját maguk 
által felism ert alkalmasság (perceived 
competence). Természetesen a vizs
gált 10 évben a cukorbetegek hozzáál
lását is nézték betegségükhöz.

Jól bevált m érőm ódszerek segít
ségével és ezek pontozásával tudtak 
mennyiségi értékelést is végezni a 2 
csoportban. Az eredmények annyiban 
voltak meglepőek, hogy a cukorbeteg 
fiatalok a vizsgálatok alapján nem 
különböztek sokban nem cukorbeteg 
társaiktól, sőt egyes mutatókban job
bak is voltak. A m agasabb iskolai 
végzettséget, a foglalkoztatottságot il
letően azonosak voltak a felmérés 
eredményei, míg a cigaretta és alko
holfogyasztás mellett a drogokat il
letően a diabetesesek értékei jobbak 
voltak, úgyszintén a törvénnyel való 
összeütközést illetően is. A psychiat
riai sym ptom ák tekintetében sem 
észleltek különösebb eltérést a 2 cso
portban, ezek kb. 10%-ban fordultak 
elő. Ami a fiatalok által megítélt dia- 
beteshez való hozzáállást illeti, úgy 
tűnt, hogy 10 év alatt ezek is lényege

sen javultak, különösen azokban, 
akiknek magasabb iskolai végzettsé
gük volt.

Az összehasonlítás tehát nem  volt 
hátrányos a diabetesesek szám ára, vi
szont a kompetencia tekintetében 
m ár találtak különbséget, m ert a dia
beteses fiatalok egy része az általános 
önértékelés, szociabilitás, a megfelelő 
előrelátás, az intim  szféra, az intelli
gencia és kedély tekintetében hát- 
rábbvalónak érezte magát nem  diabe
teses társainál. Ezen észlelések rend
kívül fontosak a diabeteses fiatalok 
sorsának további alakulásában, m ert 
tapasztalatok szerint a későbbi élet
korban (40 év körül) jöhetnek elő ko
molyabb psychés problém ák. Egye
bekben a nem  diabetesesekhez viszo
nyított jobb eredmények talán  azzal 
m agyarázhatók, hogy a fiatal diabete
sesek m ár gyerm ekkoruktól fogva in- 
sulinozottak lévén korábban m egta
nulják a rendszerezett és szabályozot
tabb életmódot.

Iványi János dr.

A diabeteses retinopathia prevalen- 
ciája és a társult kockázati tényezők 
sziú indiánok között. Berinstein, D. 
M. és mtsai, Welty, Th. K. (W. Th. K.: 
Aberdeen Area Indian Health Service, 
Dept, of Epidemiol., 32002 Canyon, 
Rd., Rapid City, SD 5770S, USA): 
Diabetes Care, 1997,20, 757.

Az USA-ban lakó indiánok közül a pi- 
ma indiánok a legism ertebbek dia
betológiai vonatkozásaik m iatt. A je 
len közlemény szerzői a Dél-Dakotá
ban élő sziú indiánokra terjesztették 
ki vizsgálataikat. M indkét Dakota, 
Oklahoma és Arizona állam okban lé
vő indián rezervátum ok lakói a Nati
onal Heart, Lung, and Blood Institute 
által irányított Strong H eart Study 
program  résztvevői s így esetleges di- 
abetesükről is vannak inform ációk.

A Dél-Dakota területén lévő sziú 
törzsek közül 1991-ben az ism ert 488 
diabetesest részletes szemészeti vizs
gálatra hívták be azzal a céllal, hogy 
tájékozódjanak a diabeteses re tinopa
thia prevalenciájáról és azokról a koc
kázati tényezőkről, amelyek társu l
hattak a szemészeti elváltozásokhoz. 
A két törzs megjelenési aránya 85%- 
os volt. A szemfenékről készített fotók 
alapján 54,7%-nak még nem  volt reti- 
nopathiája, 40,2%-nak nonprolifera-
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tív és 5,1%-nak súlyos, proliferativ el
változásuk volt. Közöttük a re tin o 
pathia részvétele tehát 45,3%-os.

Számos kockázati tényező je len lé
tét is megvizsgálták és hasonlították 
össze a retinopathia súlyosságával 
(életkor, a diabetes tartam a, éhom i 
vércukor, HbAic, systolés és diastolés 
vérnyomás, ossz- és HDL-koleszterin, 
vizelet album in és kreatinin arány, 
renális dialysis, dohányzás, alkoholfo
gyasztás, előzményben stroke, test
mozgás és BMI).

E kockázati tényezők közül 5 m u ta 
to tt significans kapcsolatot a re tin o 
pathia súlyosságával. így a p ro lifera
tiv retinopathiában az éhom i vér- 
cukorszint, az átlagos HbAic, az á tla
gos systolés vérnyomás, a vizelet al
bum in és kreatinin arány, valam int a 
diabetes átlagosan 14,2 éves id ő ta rta 
ma volt significansan magasabb, m int 
nonproliferatív és retinopathia nél
küli betegekben. A dialysisre szoruló 
betegek aránya is significansan m aga
sabb volt: 12% vs 1%. A többi kocká
zati tényező és a retinopathia súlyosá
ga közöt nem  volt számottevő össze
függés.

Összehasonlítva az USA egyéb te
rületein élő indiánokkal és hispániai 
eredetű amerikaiakkal, a sziú in d iá 
nok retinopathiájának prevalenciája 
a többiekével azonos, vagy m agasabb 
szintű (a pim a indiánoké csak 18%). A 
rósz eredmények további teendőket 
tesznek szükségessé: a szénhidrátház
tartás tartós egyensúlyi állapotának 
megteremtése, legalább évenkénti 
szemészeti s még gyakoribb vérnyo
más-ellenőrzés. Ezekkel feltehetően 
eredményesen lehet visszaszorítani a 
diabeteses sziú indiánok rendkívül 
rossz retinopathiás arányát.

Iványi János dr.

A miglitol terápia hatékonysága és 
biztonságossága összehasonlítva gli- 
benclam iddal olyan NIDDM betege
ken, akikben a diéta önm agában m ár 
nem  volt hatékony. Segal, P. és m tsai 
(Diab. Unit. Chaim Sheba Med. 
Center, Tel-Aviv Univ. Med. School, 
Tel-Hashomer 52 621, Israel): D ia
betes Care, 1997,20, 687.

Az újabb irodalm i adatok sok esetben 
megkérdőjelezik a sulfonylurea-ké- 
szítmények kizárólagos szerepét II. tí
pusú diabeteses betegek kezelésében

(további súlygyarapodás, hypogly- 
caemia stb.). Mindazonáltal a sulfonyl
urea- és biguanid-készítm ényeket az 
NIDDM-betegek terápiájában „straté
giai” szereknek tartják. A külföldön 
már nem csak az első generációs a -  
glucosidase inhibitor-készítményeket 
(a nem absorbeálódó acarbose), ha
nem a m ásodik  generációhoz tartozó 
absorbeálódó miglitol-t „taktikai” 
szereknek tartják  (megelőzik a post- 
prandialis vércukor-emelkedést).

Négy ország 18 központjában 201 
NIDDM-ben szenvedő cukorbeteget 
választottak ki azzal a céllal, hogy fél
éves nyom on követéssel meggyőződ
jenek arró l, melyik a hatékonyabb 
szer a betegek kezelésére: a miglitol 
vagy a glibenclamid. 4 hetes előperió- 
dus után  kettősvak kísérletben vizs
gálták a fokozatosan emelt miglitol 
(először 2 X 50 mg, majd 2 X 100 mg 
naponta) hatását szemben a legfel
jebb naponta  2-szer adott 3,5 mg 
glibenclam iddal a cukorháztartásra 
(HbAic, éhom i és postprandialis vér
cukor és insulin), továbbá a testsúlyra 
és a serum -triglyceridre. A 2 hatásos 
antidiabetikus szert placebóval ha
sonlították össze. Végül is 119 beteg 
adatait tud ták  elemezni a terápiás 
kísérlet végén.

A miglitol és glibenclamid egy
aránt significansan csökkentette a k i
indulási HbAic értékét a placebóhoz 
viszonyítva. Az éhomi és postprandia
lis vércukorszint hasonlóképpen 
csökkent m indkét szerrel kezelt bete
gekben, a placebo-csoportban viszont 
a terápiás kísérlet végére emelkedett. 
Ami az éhom i insulin-szintet illeti, ez 
m indhárom  csoportban kisfokú nö
vekedést m utatott, viszont a post
prandialis insulin-szint csak a migli- 
tolos csoportban csökkent significan
san. A testsúly a placebóval kezeltek 
között nem  változott, a miglitolos 
csoportban 1,4 kg-os csökkenés, a 
glibenclamiddal kezeltek között 1,4 
kg-os növekedés volt megfigyelhető. 
A triglicerid-értékek significansan 
nem változtak, de a m iglitol-csoport- 
ban a postprandialis értékeket illető
en csökkenő tendenciát figyeltek 
meg. A kiesési arány az antidiabeti- 
cumokkal kezelt betegekben azono
san 20% körüli volt, a nem  kívánt 
m ellékhatás lényegesen magasabb 
volt a m iglitollal kezeltek között, első
sorban a gastrointestinalis tüneteket 
tekintve, b ár ezek a terápiás kísérlet 
végére csökkenő tendenciát m utattak

(flatulencia, diarrhoea). Hasi fájdal
mak a glibenclamiddal kezeltek kö
zött voltak gyakrabban és közöttük 
fordultak elő nagyobb arányban hy- 
poglycaemiára utaló tünetek is. Kevés 
számban m ájm űködési zavarokat (4 
esetből 1-1 miglitol és glibenclamid, 2 
placebo) észlelték a vizsgálatok vé
gén, de a kóros májm űködési értékek 
m ár induláskor is megvoltak ezekben 
a betegekben.

Ügy tűnik tehát, hogy a miglitol 
m onoterápiában is hatásos és b izton
ságos NIDDM betegekben annak el
lenére, hogy a glibenclamidhoz viszo
nyítva a HbAic értékét tekintve a 
csökkenés kevesebb és a gastrointesti
nalis m ellékhatások gyakrabban for
dulnak elő a szer szedése során. Ezzel 
szemben a glibenclamiddal kezeltek 
között hypoglycaemia, hyperinsulin- 
aemia és súlygyarapodás gyakrabban 
fordult elő, ezek viszont NIDDM 
betegekben nem  kívánt jelenségek.

Iványi János dr.

A glycosaminoglycanok késleltetik 
NIDDM-ben a nephropathia progres- 
sióját. Solini, A. és mtsai (Dept, of 
Intern. Med. II., Univ. of Ferrara, Via 
Savonarola, 9,1-44100 Ferrara, Italy): 
Diabetes Care, 1997,20, 819.

A szerzők 12 hypertoniás micro- és 
m acroalbum inuriás NIDDM beteget 
vizsgáltak keresztezett kettősvak, pla
cebo kontrollal 4 hónapon át annak 
megítélésére, hogy a 100 m g/nap 
adagban bevitt sulodexid (glycos- 
aminoglycan) mennyiben befolyásol
ja a betegek vérnyomását, biokémiai 
param étereit, az album inuria m érté
két és az alvadási functiót. A betegek 
40-65 évesek voltak, valemennyiüket 
insulinnal kezelték, anyagcsere kont
rolijuk megfelelő, a terápia 8 hónapja 
során különösebb változások az in 
sulin napi mennyiségében nem vol
tak, az étrend is a kívántaknak meg
felelő volt. A 12 betegből 10-en nicar- 
dipint és 2-en enalaprilt szedtek. Mic- 
roalbum inuriának 20 pg/min érték 
feletti ürítéseket tartottak. A vizsgálat 
indulásakor és 2 havonként ellenőriz
ték az éhomi vércukorszintet, a HbAic 
értéket, az összkoleszterint, a HDL 
koleszterint, a trigliceridet, a fibrino- 
gent és az AT III értékét. A kísérletet 4 
hónapra tervezték, de még utána 4 
hónapon keresztül ellenőrizték fenti
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paramétereket. A gyógyszerként hasz
nált és szájon át adott sulodexidet 
sertés bélmucosájából nyerték, össze
tevői szerint ennek 80%-a gyors ha
tású heparinszerű fractio, 20%-a der
m atan sulfat fractio.

Placebóval szemben a sulodexid ha
tására a plasma fibrinogén szintje 4 hó
nap alatt 4,15 mmol/l-ről 2,77 mmol/1- 
re, az albuminürítés az átlagos 128,3 
pg/min értékről 39,6-re csökkent signi- 
ficansan és ez a csökkenés a szer sze
dése utáni 4 hónapban is megmaradt. A 
betegek vérnyomása is javult anélkül, 
hogy valamilyen érdemi változás tö r
tént volna az addigi terápiában, az ún. 
vesefunctiók sem változtak, az egyéb 
paraméterek közül a cukorháztartási 
mutatók, a lipidek és az AT III a kezelés 
során változatlanok maradtak.

Az eredmények alapján szerzők vé
leménye szerint a glycosaminoglycan 
kezelés ACE-inhibitorokkal kombi
nálva még jobb lehetőséget teremt az 
NIDDM betegek nephropathiájának 
késleltetésére, illetve visszaszorítására.

Iványi János dr.

Glucocorticoid által kiváltott ketoaci
dosis gestatiós diabetesben: a szűrés 
előtti akut kezelés következménye.
Bedalov, A., Balasubramanyam, A. (B.
A.: Div. of Endokrinül., Baylor College 
of Med., Room 549E, One Baylor Pla
za, Houston, TX 77030, USA): Diabe
tes Care, 1997,20,922.

A szerzők esetismertetés kapcsán 
részletesen írnak arról közleményük
ben, hogy gestatiós diabeteses bete
gükön hogyan tudták leküzdeni a ko
raszülést megelőző és a magzati tüdő
érettség védelmét szolgáló glucocor- 
tidoid-kezelés kiváltotta ketoacido- 
sist. A nnak ellenére, hogy a terhes
ségben az energia-metabolismusban 
számos változás következik be, amely 
klinikailag insulin resistentiában, ala
csonyabb éhomi vércukorszintben és 
ketosisra való hajlam ban nyilvánul
hat meg, normális terhességben szá
mos olyan tényező van, amelyik meg
akadályozza az excessiv ketogenesist 
(m aguk a ketontestek, a glucagon- 
szint, a terhességben megnövekedett 
étvágy és végül a terhes oktatása a 
diétát és orvosi kezelést illetően). A 
gestatiós ketoacidosis inkább az állat- 
gyógyászatból ism ert, anyajuhokon 
és szoptató szarvasm arhákon írták le.

A szerzők betege 42 éves asszony, ki 
terhességének 32. hetében jelentke
zett a szülészeti osztályon term inus 
előtti szülés megelőzésére. A gestatiós 
diabetest 1 héttel korábban diagnosz
tizálták 100 g glucose-zal tö rtén t te r
helés és 3 órán át követett vércukor- 
szint-meghatározással (az értékek a 
következők voltak 4,7,11,6, 9,6 és 7,7 
mmol/1). Csak diétára fogták és to 
vábbi ellenőrzését javasolták. Felvéte
lekor m inimálisan túlsúlyos (BMI 
27,6), vizsgálati leletei közül a signifi
cans pyuria emelhető ki. M inden 
egyéb adata norm ális volt. Cefazolint, 
magnesium sulfatot és Ringer lactat 
oldatot kapott. A magzat tü d ő ére tt
ségének védelmére 12 óránként 12 mg 
betam ethason kezelést kezdtek. Az el
ső adag után 12 órával az asszony ta- 
chypnoés lett és többszörösen 
hányt. Ekkor kb. 16 órája nem  vett 
m ár magához szájon keresztül tá p 
lálékot. A laboratórium i vizsgálatai 
típusos m etabolicus acidosisra u ta l
tak, az artériás pH értéke 7,29 volt 
ekkor, vércukra 8,3 mmol/1. V izele
tében cukrot nem , de ketontesteket 
bőven észleltek. Ceftazidim in travé
nás terápia m ellett infusióban 200 
m l 12,5%-os glucose és 5 egység in 
sulin óránkénti adásával 4 ó rán  b e 
lül a m etabolicus acidosist sikeresen 
befolyásolták, 3 órás adás u tán  az in 
sulin bevitelt beszüntethették. Ettől 
kezdve a beteg szájon keresztül is táp- 
lálhatóvá vált. M inden lab o ra tó riu 
m i értéke norm alizálódott, vércukra  
ekkor 6,0 mmol/1 volt. 3 nappal fel
vétele után elengedték, szülésének 
idejéig sem m i különösebb p ro b lé 
m ája nem volt.

Az esetism ertetés kapcsán a szer
zők arra hívják fel a gestatiós d iabete
ses betegek észlelőit, hogy a szülés 
előtt adott glucocortidoidok, de a ß- 
adrenerg receptor agonisták adásával 
is óvatosan kell bánni, m ert ketoaci- 
dosist képesek kiváltani, és szeren
csétlen esetben a magzat károsodása 
is előfordulhat.

Iványi János dr.

A metformin terápia ellenjavallatai 
NIDDM-s betegekben. Sulkin,T. V., 
Bosman, D., Krentz, A. J. (K. A. J.: Royal 
South Hants Hosp., SO 14 OYG, Sout
ham pton, United Kingdom): Diabetes 
Care, 1997,20, 925.

Az 1970-es években a biguanidokhoz 
tartozó phenform int azért vonták ki a 
forgalomból, m ert szedése során ha
lálos lactat acidosisokat ír ta k  le. Jó 20 
évvel később az ugyancsak ebbe a 
csoportba tartozó m etform innal kap
csolatos vizsgálatok alapján viszont 
az a vélemény alakult ki, hogy ez a bi- 
guanid-készítm ény m ár m inden  kü
lönösebb gond nélkül adható  NIDDM 
betegekben, akár diéta mellé, akár 
sulfonylureával kom bináltan. A szer 
elterjedése most van folyamatban. 
Igaz ugyan, hogy az eddigi közlések 
szerint a metform in biztonságos, de 
potenciálisan ez is okozhat ún. „B” 
lactat acidosist. Ezért az angliai szer
zők több friss irodalmi adatra  tá
maszkodva állították össze közlem é
nyüket úgy, hogy hangsúlyozzák a 
m etform in kezeléssel kapcsolatos 
óvatosságot és az ellenjavallatokat. 3- 
fajta potenciális ellenjavallatra hívják 
fel a figyelmet: a m etformin csökkent 
clearance-e, szöveti hypoxia kockáza
ta és csökkent lactat clearance. M ind
ezek alapján a szerzők 7 olyan beteg
ségcsoportot vesznek, am elyekben az 
említett kockázati tényezők gyakrab
ban fordulnak elő (beszűkültebb ve
sem űködés, cardialis elégtelenség, 
idült m ájm űködési zavar, significans 
idült tüdőbetegség, koszorúér-beteg
ség, perifériás érbetegség és külön
böző intercurrens megbetegedések: 
súlyos infectiók, heveny traum ák , na
gyobb sebészi beavatkozások, malig
nus betegségek metastatisai).

Ezek figyelembevételével a szerzők 
átnézték kórházukban legalább 3 hó
napon át metform innal kezelt bete
geik adatait. 89 beteg kapott NIDDM 
miatt m etform int, a betegek átlagos 
életkora 62±12 év volt. M indössze 41 
olyan beteg volt köztük, ak ik  m inden 
különösebb gond nélkül szedhették a 
m etform int, a többi (54%!) betegből 
2-nek m ár beszűkültebb vesefuctiói 
voltak, 2-nek szívelégtelensége, 2-nek 
májbetesége, 7-nek tüdőbetegsége 
derült ki. Feltűnő volt részben ischae- 
miás szívbetegségben és egyidejű pe
rifériás érbetegségben szenvedők nagy 
száma (20, illetve 22 beteg). 14 olyan 
beteg is volt, akinek a veseműködése 
még a norm ális tartományba esett, de 
már volt proteinuriájuk. Többszörös 
ellenjavallatot (2,3 vagy 4 form a) 8,5 és 
1 betegben találtak.

A m ár m etform innal kezeltek 
elemzése tehát azt mutatta, hogy a be
tegeknek csak 46%-a volt a szer szem-
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pontjából „egészséges”, a többiek po
tenciálisan veszélyeztetettek lactat 
acidosis kialakulására. A cikk figyel
m et felkeltő, arra utal, hogy az egyéb
ként veszélytelennek tarto tt m et
form in terápia bevezetésekor is m axi
m álisan ügyelni kell azokra a felté
telekre, melyek figyelmen kívül ha
gyásával súlyos károsodás következ
het be.

Iványi János dr.

Fájdalommentes lábcsonttörések dia
beteses neuropathiában. Gill, G. és 
m tsai (Diabetic Foot Clinic, Diabetes 
Centre, Walton Hospital, Liverpool, 
Egyesült Királyság): Postgrad. Med. J., 
1997,73,241.

A lábcsontok töréseinek hátterében 
neuropathiás arthropathia is állhat, 
sőt, esetenként egyszerű neuropathia. 
Közismert, hogy a legtöbb törés fáj
dalom m al jár. A szerzők 2 betegében e 
törések fájdalom nélkül zajlottak le, 
m in t neuropathiás szövődmények, 
anélkül, hogy neuropathiás a rth ro 
pathia is fennállt volna.

Első betegük 60 éves férfi, akinek 
NIDDM-cukorbaja talaján a láb sen- 
soros neuropathiája alkuit ki, bal ol
dali talpfekéllyel és neuropathiás fáj
dalmakkal. Kezelésre fekélye gyógyult 
s diabeteses anyagcserezavara diaetá- 
val rendeződött (HbAic-szintje 6,6% 
volt; nem cukorbetegek értéke: 
3,8-5,4%). Retinopathiája mellett sem 
nephro-, sem nagyér-angiopathiája 
nem  volt. Egy évvel cukorbetegségé
nek felismerése után került intéze
tükbe, 3 napja fennálló fájdalm atlan 
duzzanattal a bal II. lábujj táján. 
Kórelőzményében traum a kizárható 
volt. Vizsgálattal a duzzanat m érsékel
ten meleg volt, egyéb gyulladásos jel 
nélkül, mérsékelt fokú érzéskieséssel. 
A radiológiai vizsgálat jól láthatóan 
m utatta  ezen ujj proximalis phalanxá- 
nak  törését. Nyugalomba helyezés 
u tán  a duzzanat lassan csökkent s a 
törés 2 hónap alatt teljesen gyógyult.

M ásodik betegük 42 éves IDDM- 
ben  szenvedő nő, aki 18 éve tudo tt cu
korbajáról; emellett retino-, nephro- 
és kezdődő neuropathiája is volt, 
nagyérbetegség nélkül. Kórelőzmé
nye traum am entes volt. Felvételekor 
jobb lábának duzzanatát észlelték, 
erythem a és érzékenység nélkül, kife
jezett érzészavarral. Anyagcseréje -  az

insulinkezelés ellenére -  nem  volt 
rendben (HbAic: 12,6%).Radiológiai- 
lag a jobb II. m etatarsus törését m u
tatták ki.

A törés m indkét betegen súlyos fo
kú neuropathiás lábon keletkezett, 
traum a, illetve fájdalom nélkül. Egyik 
betegnek sem  volt Charcot-neuro- 
pathiája vagy significans radiológiai 
osteopeniája. Duzzanat viszont m ind 
két esetben fennállt. A radiológiai 
vizsgálatot megelőző feltételes k ó r
isme cellulitis, illetve köszvény volt.

Az irodalom ban sok olyan észlelés 
van, mely diabeteses neuroarthro- 
pathiához társuló, szövődményként 
fellépő törést ismertet. Egy 1989-es 
cikk 4 diabeteses neuropathiás beteg 
törését ism erteti: traum a egyiket sem 
előzte meg, fájdalom egyiket sem 
kísérte („stress törés”). A legtöbb 
ilyen beteg IDDM-ben szenvedett a 
cukorbetegségük átlagos fennállása 
21 év volt.

A szerzők által ism ertetett 2 beteg 
tehát abba a csoportba sorolható, k i
ken diabeteses neuropathia mellett 
komoly arth ropath ia  nem állt fenn s a 
fájdalom m entes duzzanaton kívül 
kórelőzm ényében traum a nem  szere
pelt. Érdekes az is, hogy a törés kó ris
méjét csak radiológiai vizsgálattal le
hetett m egállapítani.

Major László dr.

DERMATOLÓGIA

A methoxsalen (psoralen) és ultra
ibolya A-val (PUVA) kezelt psoria- 
sisos betegekben fellépő malignus 
melanoma. Stern, R. S., Nichols, К. T. 
és Väkavä, L. H. (Beth Israel Deaco
ness Med. Center, Boston): N. Engl. J. 
Med., 1997,336, 1041-1045.

A PUVA igen hatásos a psoriasis és 
más bőrbetegségek kezelésében, 
azonban a kezelést hosszú időn át 
folytatva növeli a laphámsejtes cc. 
fellépésének az esélyét. Ugyanakkor a 
PUVA kezelés kóros, lentiginózus jel
legű m elanocyta proliferatiót, kóros 
bőr és köröm  pigm entatiót eredm é
nyezhet. A szerzők célja az volt, hogy 
m eghatározzák a malignus m elano
ma (MM) előfordulásának veszélyét 
azok között a psoriasisos betegek 
között, akik ezt a kezelési m ódot ko
rábban kapták . Jóllehet szám os köz
lemény jelent meg az invasiv kután

MM előfordulásáról azoknál a bete
geknél, akiket a psoriasisuk miatt 
PUVA-val kezeltek, ezek a közlések 
azonban nem  teszik lehetővé az MM 
rizikójának megbecsülését.

A szerzők 16 egyetemi centrum ban 
végezték a csoporttanulmányukat 
1975-től kezdve, amikoris 1380 pso
riasisos beteget érintett a vizsgálat, 
akik PUVA kezelésben részesültek. 
Ettől kezdve a betegeket, ill. egy részü
ket rendszeres időközben ellenőriz
ték.

A szerzők a csoporttanulm ányuk
ban az első 10 évben nem  láttak emel
kedett MM előfordulást. A PUVA-val 
kezelt betegekkel kapcsolatban két, 
mások által vezetett nagy csoportta
nulmány, a PUVA-kezelés megkezdése 
után 7 vagy 8 évvel nem  m utatott 
em elkedett MM veszélyeztetettséget. 
A fenti szerzők az 1975-1990-ig tartó 
időben a PUVA-val kezelt betegek 
között kim utatott 4 MM-mel szem
ben 1991-1996 tavaszáig 7 MM-t mu
tattak ki; adataik azt sugallják, hogy a 
nagyszám ú PUVA-besugárzás és a 
kezelés elejétől számított 15 év szük
séges az MM esélyének emelkedé
séhez. Azok között a betegek között, 
akiknél 1990 után jelentkezett az MM, 
egyikük sem kapott azt megelőző 5 
éven át PUVA kezelést; ez azt a látsza
tot kelti, hogy a rizikó lehetőségek a 
kezelés u tán  megszűnnek.

Az MM szöveti, különösen a szö
veti altípusok besorolásának vonat
kozásában nem mindig volt egyetér
tés a gyakorlott szakemberek között. 
Emiatt nem  lehetett egyértelmű követ
keztetést levonni arra, hogy a PUVA 
kezelés az MM melyik típusának, szö
veti subtypusának a veszélyét növel
né.

A szerzők adatai szerin t az MM 
fellépésének veszélye az első PUVA- 
kezelés u tán  15 évvel kezdődik és 
kapcsolatban van a magas besugár
zási szám m al (250). M indez óvatos
ságra és a kezelés leállítására kell, 
hogy in tsen  m inden kezelő orvost, 
elsősorban fiatal-, és fiatal középko
rú betegek esetében. A gyakorlat vo
natkozásában fontos, hogy a tekinté
lyes m ennyiségű PUVA-kezelést ka
pott betegeket gondosan kell ellen
őrizni, m ind  az MM, m ind a nem 
m elanom ás bőrrák  előfordulása vo
natkozásában.

Schneider Imre dr.
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Különbségek a gyermek- és felnőtt
kori m alignus m elanom a között.
Berg, R, Lindelöf, В. (Karolinska 
Institute, Division of Dermatology, 
Danderyd.): Arch. Dermatol., 1997, 
133, 295.

Annak ellenére, hogy a m alignus me
lanoma (MM) kóresetek szám a gyor
sabban nő, m int más tum oroké, a 20 
év alatti fiatal felnőtteknél, gyer
mekeknél jelentkező MM ritka és ke
vesebb közlemény is jelent meg ezzel 
kapcsolatban. Az MM oka ismeretlen, 
genetikai tényezők, napfény és kör
nyezeti faktorok szerepelhetnek a ki
váltásában.

A szerzők 1958-1992 között, 35 év 
alatt 287 (162 leány és 125 fiú) 20 év 
alatti betegnél előforduló MM-val 
kapcsolatban végeztek tanulm ányt. 
Svédországban a Swedish Cancer Re
gistry gyűjti össze és értékeli az MM 
és bőrrákok előfordulásának kötelező 
bejelentését; a bőrtum orok bejelen
tésének teljesítése közel van a 100%- 
hoz. A szerzők megfigyelése szerint a 
leányoknál 15, a fiúknál 16 éves kor
ban kezd az MM előfordulása emel
kedni, amely a pubertással lehet kap
csolatban; az 1983-1992 közötti MM 
esetszám kétszerese volt az 1973-1982 
közöttinek. A MM anatóm iai locali- 
satiójának gyakorisága ugyanaz volt, 
m int felnőttek esetében. A 287 beteget 
vizsgálva feltűnő volt, hogy a prepu- 
bertalis (14 év) MM előfordulás évről 
évre m indig alacsony és állandó jel
legű. Az 1983-1992 közötti időszak
ban nem fordult elő MM a 10 éves 
életkor alatti gyermekeknél.

A 287 betegből 44 halt meg tum ora 
következtében (+ 1 beteg suicidium ot 
követett el) átlag 3 év alatt a diagnózis 
megállapítása után. Az adatokból 
kitűnik, hogy sok beteg 20 éves kora 
körül exitált. Svédország 25 külön
böző régiójában ugyanazon tum or 
előfordulási arányát jelentették és ez 
abból a szempontból fontos, hogy a 
szerzők vizsgálati anyagában az utób
bi 10 év (1983-1992) MM kóresetei
nek az előfordulása m egduplázódott 
az azt megelőző 10 év adataihoz ké
pest. Az MM kóresetek m egkettő
ződése szempontjából fontos, hogy 
Svédországban a histopathologiai 
metodikák a nemzetközi standardok
nak megfelelnek és több m int egy 
pathologus értékel ki egy metszetet. A 
szerzők az újszülötteken előforduló 
hyperbilirubinaem ia gyakori photo-

therapiás kezelésének hatását java
solják megvizsgálni a későbbiekben, 
m int amely tényező részben felelős le
het a gyermekkori MM előfordulásá
ért.

Schneider Imre dr.

ENDOSCOPIA

Argon-plazm akoaguláció a flexibilis 
endoszkópiában. Grund, K. E., Zindel,
C., Farin, G.: (Tübingeni Egyetemi 
Klinika, Sebészet és Sebészi endo- 
szkópia, Németország): DMW, 1997, 
122, 432.

Szerzők 1991-től 697 beteget kezeltek 
argon-plazmakoagulációk (APK) m ód
szerével, 3 hónapostól 97 éves korig, 
összesen 1606 ülésben.

A fő indikációk a következők vol
tak: felső és alsó trak tusi gastroin
testinalis és bronchialis vérzések, me
lyeket a legkülönbözőbb elváltozások 
okoztak. Emellett jó- és rosszindulatú 
daganatok következtében kialakult 
szűkületek, stenteket eltömítő, ill. el
záró tumorszövet, fisztulák és 1993 
óta angiodysplasiák képezték a be
avatkozás javallatát.

A kívánt célt általában 2-3 ülésben 
végzett APK után 98,5%-ban elérték. 
Perforáció 5 esetben alakult ki 
(0,31%), ezek közül 1 beteg halt meg. 
Emellett bélfali emphysema 8 esetben 
lépett fel, ezek a betegek tünetm ente
sek m aradtak. Az átlagos követési idő 
23 hónapja  (1-72) alatt késői komp
likációt, mellékhatást nem  figyeltek 
meg.

Szerzők módszerüket a Nd : YAG 
laser-nél, többek között olcsóbb volta 
m iatt is jobbnak tartják. Valóban igen 
kedvező eredményekről számolnak 
be, de a laser technikában nem elég 
jártas olvasó előtt úgy tűnhet, hogy itt 
egy m ás magas frekvenciájú m ód
szerről van szó, pedig tulajdonképpen 
ez egy Argon LASER készülék, mely
ben valószínűleg egy 10 W-os Argon
ion cső van. A kilépő 514 nm  hul
lám hosszú (a YAG : laser hullám
hossza 1064 nm) laser fénysugár dol
gozik.

Ez a hullámhossz igen jól használ
ható a vérzéscsillapításban, ahol az is 
igen kedvező, hogy a szövetekbe nem 
hatol be mélyen.

A tum or palliatióban viszont ez a 
tulajdonság nem igazán kedvező. 
Szerzők eseteiben nyilván m ár igen

korán felismert, nem  túl nagy tu m o 
rok szerepeltek.

A készülék valóban m integy 
30-35% -kal olcsóbb egy Nd : YAG 
lasernél. Ügy vélem, m indkét m ód
szernek megvan a maga indikációs 
területe: a vérzéscsillapításban az Ar- 
gon-laseré az elsőbbség, a tum or pa l
liatióban viszont a N d : YAG-é.

Farkas Iván dr.

DIAGNOSZTIKAI KÉRDÉSEK

Conventionalis mellkas rtg  felvétel 
szerepe a cardiologiai d iagnosztiká
ban. Haüber, B., Göhring, S., Reifart, 
N. (H erzzentrum  Frankfurt u n d  ro- 
tes-Kreuz-Krankenhaus Alfred- 
Brehm-Platz 7-9 60316 F rankfurt am 
M ain, MSZK): DMW, 1997,122, 396.

A conventionalis mellkas röntgen fel
vétel (CMR) napjainkban még ru tin 
szerűen használt vizsgálat azon bete
geknél, akiknél szívbetegségre utaló 
tünetek  vannak. A prospektiv tan u l
m ány célja e diagnosticus m ódszer 
értékét és megbízhatóságát m eghatá
rozni a m odern, nem invazív techn i
kák jelenléte mellett.

201 betegnél (113 férfi és 88 nő) az 
anam nesis tanulmányozása, fizikális 
vizsgálat, EKG, ergom etria, echocar- 
diographia (color Dopplerrel kom bi
nálva) és CMR történt. A betegek is
m ert, vagy feltételezett diagnosisa 
szívbillentyű-defektus vagy szívelég
telenség volt. 92 esetben utólag in 
vazív kivizsgálás is történt.

A szerzők beteganyagukat a diag- 
nosisok alapján osztották fel:

-  Myocardialis insuffitientia 
(n = 54): 43 esetben a CMR szívm eg
nagyobbodást vagy fokozott tüdő 
erezettséget m utatott, New York H eart 
Association (NYHA) szerinti II. stád i
um ban a lelet egyszer sem volt 
feltűnő, NYHA III. stádium ban azon
ban csak egy esetben nem  volt feltűnő 
az elváltozás.

-  A orta stenosis (n = 21): H em o- 
d inam ikailag releváns III.-IV. fokú 
ao rta  stenosisos betegek közü l 13 
esetben  a CMR pathologiás ao rta  
konfiguratió t, vagy kóros tüdő  e re
zettséget m utatott. A 13 III. stádi- 
um ú  betegnél 7 pozitív eset volt, 
azonban  a IV. stádium ú betegek k ö 
zül csak egynek nem  volt jellegzetes 
CMR képe.
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-  M itrális stenosis (n = 10): kettő, 
II. stádium ű betegnél semmilyen el
változás nem  volt kimutatható CMR- 
rel, a 8, III. stádium ú betegnél a CMR- 
vizsgálat is kórosnak volt értékelhető.

-  Pulm onalis hypertonia (n = 35): 
20-ból a 35 betegnél, akinél invasiv 
módszerrel pulmonalis hypertoniát 
igazoltak, pathologiás rtg jeleket m u
tattak a CMR során is (chr. folyam at
nak megfelelő tüdőerezettség, k itö l
tött pulm onalis ív). Echocardiogra- 
phiával kom binált Doppler-vizsgálat
tal 15 betegnél mértek emelkedett kis- 
vérköri nyom ást.

201 betegből 89 esetben a CMR 
pathologiás elváltozást m utatott. A 
CMR jelentősége a cardialis m egbete
gedés term észetétől és előrehaladott
ságától függ. 40, NYHA III.-IV. stá
dium ú szívbillentyű defektusban, il
letve 30, NYHA III.-IV. stádium ú 
szívelégtelenségben szenvedő beteg
nél a diagnosist a CMR nélkül állapí
tották meg. Ezekben az esetekben a 
CMR nem hozott semmiféle prog
nosztikus, vagy terápiás inform ációt.

Összefoglalás: Az eredmények alap
ján kim utatható, hogy a m ai diag
nosztikus lehetőségek között a szűrő- 
vizsgálatként elvégzett ru tin  CMR- 
nek chronicus szívelégtelenségben 
vagy szívbillentyűhibában szenvedő 
betegeknél nincs jelentősége, azon
ban néhány pontosan meghatározott, 
specifikus esetben (nem tisztázott 
dyspnoes panaszok, vagy a cardiopul- 
monális leletek közötti discrepantia) 
fontos diagnosztikai eszköz.

Hadjiev Janaki dr.

A 99m-Tc-mal jelzett anti-CEA-Fab’- 
fragm entum ok klinikai jelentősége a 
colorectalis carcinomák követésé
ben. Behr, T. M. és mtsai (Abt. N uk
learmedizin, Zentrum  Radiologie der 
Georg-August-Univ., Göttingen): 
Dtsch. med. Wschr., 1997,122, 463.

A colorectalis carcinomák a 3. helyen 
állnak m indkét nemnél a rosszindu
latú daganatok gyakoriságában. Az 
eredményes terápia mind a prim er 
tumorok, m in d  a recidívák és a me- 
tastasisok esetében az exact diagno- 
sistól függ. A sebészi resectio az 
egyetlen potenciálisan curativ keze
lési lehetőség, de ez csak behatáro l
ható kórfolyam at esetén lehetséges. A 
betegek 60% -ánál fejlődik ki recidiva

és 50% -uk e betegség m iatt hal meg. 
Ezért a túlélés javítása a recidívák le
hető legkorábbi felismerésén múlik. 
Sebészi terápia utáni recidiva esetén 
az 5 éves túlélés mindössze 30%.

A CT bevezetése a stádium m egha
tározás pontosabbá válásához veze
tett. Különösen a máj ítélhető meg 
jobban, ugyanakkor a CT a hasi és a 
m edencei régióban kevésbé szenzitív. 
A konvencionális eljárásokkal az élő 
tum or és az egyéb szöveti elváltozá
sok -  pl. a postterápiás hegek -  m eg
ítélése nehéz. A CT lehetőségei is be
határoltak a hegek és a localrecidívák 
elkülönítése szempontjából.

Az im m unscintigraphia viszonylag 
új eljárás. Jelen m unka célja a 99m- 
Tc-mal jelzett carcinoembrionális 
antigén (CEA) elleni antitest Fab’ 
fragm entum okkal (CEA-scan) vég
zett scintigraphia értékének megítélé
se egyedül, valam int radiológiai m ód
szerekkel kombinálva történő alkal
mazása esetén.

A szerzők 22 olyan beteg CEA-scan 
vizsgálatát végezték el, akinél colorec
talis cc. recidívájának gyanúja merült 
fel. A farm akon beadása után több idő
pontban planaris egésztest-, valamint 
SPECT vizsgálatot végeztek. (Az alkal
mazott m ódszer részletes leírása szere
pel a közleményben.) A felvételeket 
egymástól függetlenül 3 tapasztalt 
szakember értékelte. Történt a bete
geknél mellkas rtg. felvétel, valamint 
mellkasi, hasi és medencei CT vizsgálat 
és hasi UH. A vér CEA szintjét ELISA- 
val határozták meg. 19 esetben történt 
a sebészeti beavatkozás kapcsán vagy 
biopszia útján szövettani vizsgálat.

A szerzők eredményeiket táblázat
ban foglalták össze. Az im m unscinti
graphia szenzitivitását 91%-nak, talá
lati b iztonságát 92%-nak találták. A 
szenzitivitás és a találati biztonság 
nem függ össze a szérum CEA szint
jével. Azon esetekben, mikor a CT lelet 
és az im m unscintigraphia eredménye 
összhangban volt, ott a resecabilitas 
megítélése korrektnek bizonyult. 
Azon esetekben, melyeknél a 2 vizsgá
lat eredm énye nem  volt szinkronban, 
ott a m űtét 88%-ban az immunscinti- 
graphiás leletet igazolta.

Végkövetkeztetésül a szerzők 
ajánlják az im m unscintigraphia és a 
CT kom binált alkalmazását a reseca- 
bilitás megítélése céljából.

Pásztor Tamás dr.

A vena cava superior syndrom a.
Goerdt, S. és m tsai (Hautklinik und 
Poliklinik, Universitätsklinikum Ben
jam in Franklin, Freie Universität Ber
lin): Der Hautarzt, 1997,48,122.

A vena cava superior syndrom át 
(=VCSS) legtöbbször térszűkítő fo
lyamatok hozzák létre. Pangás követ
keztében fokozatosan vagy hirtelen 
elzáródnak a nagy mediastinalis erek 
a vena cava sup. területén, amely kez
detben azonnali allergiás reakciónak, 
pseudo-Quincke-oedemának, derm a- 
tomyositisnek vagy különböző erede
tű szemhéj-oedemának is értelm ez
hető, mint a bem utatott három  beteg 
példája mutatja.

1.61 éves férfinak néhány hét alatt 
m indkét oldalt fokozódó periorbitalis 
oedemája keletkezett. Orvosa azon
nali típusú allergiás reakciónak vélte 
és antihistam innal kezelte eredm ény 
nélkül. A klinikai felvételekor arc- 
oedemát találtak főleg a szemgödrök 
körül, a felszínes mellkasfali és k ar
vénái ki voltak tágulva. Derm ato- 
myositisre gondoltak. Két nap múlva 
a betegnek légzési nehézségei lettek, 
cianotikussá változott, amely VCSS-ra 
terelte a gyanút. A rtg. vizsgálat bihi- 
laris térszűkületet jelzett, a CT a v. ca
va sup. leszorítását igazolta. A tűbiop- 
sia kissejtes bronchus-cc.-t m utatott 
ki. Carboplatin, ifosfamid, etoposid és 
cisplatin kombinációs chem othera- 
piára, majd besugárzásra a tünetek 
visszafejlődtek. A rtg. a tum or megki- 
sebbedését tanúsította. Négy hónap 
után a beteg teljes remissióba került.

2. 68 éves férfi két hónap óta n ö 
vekvő periorbitalis oedemát vesz ész
re. Öt éve a has bőréről malignus me- 
lanom át távolítottak el. Felvételekor 
főleg periorbitalis arcoedemája volt 
cianózissal. A felszínes mellkasi vénái 
tágak, dyspnoés és ingerköhögés kí
nozza. A rtg. a felső m ediastinum ot 
kitágultnak találta, a CT térszűkítő fo
lyamatot észlelt a v. cava sup. és a tra 
chea beszűkítésével. A mediastinalis 
nyirokcsomók duzzadtak.

Kombinált sugár- és chem othera- 
pia után (cyclophosphamid és vin- 
cristin) a beteg gyorsan megjavult, de 
közben 3 hónap múlva súlyos pneu
monia elvitte a beteget. A boncolás 
testszerte m elanom a-m etastasisokat 
talált.

3.60 éves nőnek 6 hete periorbitalis 
oedemája és 2 hete livid-piros cso
mója van az orrán. Légzési panasza, a
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vena cava pangására utaló jelei, nyi
rokcsomó-duzzanatai nincsenek. A 
dermatomyositis gyanújának kizárá
sa után  a bőrtum or m iatt elvégzett 
mellkas-rtg. bihilaris adenopathiát 
észlelt. A CT szerint térszűkítő folya
mat nyomja a v. cava sup.-t Az orr-cso
móból és a hilaris nyirokcsomóból vett 
biopsia epitheloid sejtes, nem sajtoso
dó granulomát mutatott ki. A VCSS-t 
disseminált sarcoidosis váltotta ki. 
Prednisolon után a tünetek néhány hé
ten belül visszafejlődtek.

A szerzők végül felsorolják a VCSS- 
hoz vezető okok igen széles és válto
zatos skáláját.

Kollár Lajos dr.

A cystás fibrózis diagnózisa. Stern, R.
C. (University Hospital of Cleveland, 
11100 Euclid Ave, Cleveland, OH 
44106, USA): N. Engl. J. Med., 1997, 
336, 487.

A CF autosomális recessiv megbete
gedés, melyet a 7 krom oszóm a hosszú 
karján lévő gén mutációja okoz. A gén 
term ék egy 1480 aminosavból álló 
cystás fibrosis transmembrán regulá- 
tor (CFTR), mely az epithelsejtek 
m em bránon történő elektrolit trans- 
portjában és szabályozásában részt 
vevő fehérje. Az új tesztek birtokában 
a CF teljes spektrum ának újrafontolá- 
sára törekszik a közlemény. A tradi
cionális diagnosztikai kritérium ok je
lenleg is érvényesek: állandóan emel
kedett elektrolit koncentráció a verej
tékben + jellegzetes klinikai tünetek 
(típusos gastrointestinalis vagy pul
monalis betegség és esetleg obstruk
tiv azosperm ia) vagy pozitív családi 
anamnézis.

A verejtékteszt pozitivitás továbbra 
is elfogadott diagnosztikus kritérium . 
A verejtékvizsgálat önm agában ele
gendő exokrin pancreas elégtelenség, 
vagy pancreas elégtelenséggel járó 
komplikációk tisztázása (pl. anasarca 
csecsemő korban, rectalis prolapsus 
gyermekkorban, distalis intestinalis 
obstrukció syndroma, 30 évnél fiata
labbak hepatikus cirrhosisa) esetén. 
Sós bőrű  csecsemők vagy pl. hyponat- 
rém ia vagy metabolikus alkalosis há
nyás, hasmenés nélküli form áiban, 
elegendő a verejtékteszt.

A genotipizálás alapján nem  állít
ható fel a diagnózis, de nem  is zárható 
ki. Az eddig ismert CF-fel asszociált,

m inim um  500 CFTR mutációból a ke
reskedelemben használt 70 mutáció a 
mutációk 90%-ának kim utatására al
kalmas, de ha nem találunk két abnor
mális gént, ez nem  zárja ki a CF-t, 
mivel a betegek 1 %-ánál nem találnak 
abnormális gént és további 18%-uk- 
nál csak egyetlen abnormális gén azo
nosítható. Az is előfordulhat, hogy két 
abnormális gént találunk, pl. delta 
F508 (mely a leggyakoribb). A ho
mozigótának norm ális verejték Cl-ja 
lehet, ha van egy m ásodik mutációja 
az R 553Q-n. Azaz két CF mutáció je
lenléte + abnormális verejték elektro
lit általában elegendő a dg-hoz. Alkal
manként a család tesztelése (genotipi
zálás vagy restrikciós fragment-length 
polimorfizmus analízis) további adato
kat szolgáltathat még.

A klasszikus CF-ban a vas deferens 
hiány az enyhe esetekben jellegzetes 
lehet. (Az 5 thym idin génvariációval 
hozzák ezt kapcsolatba.) Az azosper- 
m iát here biopsiával kell megerősí
teni és ki kell zárni egyéb azospermiát 
kiváltó okokat (vasectomia). Ritkán 
CF-eseknek típusos tüdőbetegség 
esetén is normális sperm aszám uk le
het vagy oligospermiájuk. A vas defe
rens hiányban szenvedőknél, ha a 
verejték negatív s a genotipizálás, 
mely az 5Thymidint is m agába foglal
ja, nem hoz eredm ényt, orrfeszültség 
mérés az egyetlen lehetőség a CFTR 
felmérésére.

Az orrmelléküreg vizsgálattal talált 
pansinusitis általános CF-ben. Nor
mális sinus rtg. erősen kétessé teszi a 
CF diagnózisát.

Az exokrin pancreas funkciók elég
telenségének kritérium ául legtöbben 
elfogadják a m alabsorptio  + a panc
reas enzim kezelésre adott egyértel
m ű választ.

Az orrnyálkahártyán keresztül 
m érhető potenciál, azaz a voltban 
m érhető feszültségkülönbség s az o rr
nyálkahártya am iloriddal, chlormen- 
tes oldattal és isoproterenollal tö rté
nő kezelését követő abnorm ális érték 
alapján a CFTR gén fukció jobban 
jellemezhető, m int a verejtékteszttel. 
Használata mégis csak a diagnoszti
kus nehézséget jelentő esetekre, vagy 
a társuló egyéb bőr- és verejték
m irigy-rendellenességek kivizsgálá
sára szorítkozik a sok megoldatlan 
technikai nehézség m iatt.

A diagnosztikus hörgőmosás az atí- 
pusos tünetek (azosperm ia, pancrea
titis) esetén lehet indokolt. A neutro-

filek felszaporodása, a Pseudomonas 
kitenyésztése, szérumból való Pseudo
monas elleni IgG ellenanyag titer mé
rése hasznos diagnosztikai jel lehet.

A genotípus és fenotípus között 
nincs abszolút korreláció. A verejték
teszt negativitásánál követendő tesz
teket a közölt táblázatok jól követik. A 
CFTR gén teljes sequencia vizsgálata 
nem  reális klinikai gyakorlat. Ezen 
egyének egészsége nem érin tett, még
is sokféle megfontolást vet fel a CF 
ilyen extrém enyhe változatának a di
agnosztizálása. (In vitro fertilizáció 
esetén egy fel nem  ism ert CF hordozó 
feleségtől CF-es utód jöhet létre, il
letve nem tudjuk, hogy lesz-e később 
a betegeknek tüdőm anifesztációjuk.)

Mezei Györgyi dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. Három dim enziós 
holografikus képek a test belsejéből. 
(Szerkesztőségi cikk). Der Spiegel, 
1997,13, 186.

[Refi: Dénes Gábor zseniális, Nobel-dí- 
jas felfedezése, a holográfia, még sok 
mai orvos tanulmányaiból kimaradt. A 
holográfia legegyszerűbben úgy érthető 
meg, ha elképzelünk egy egyetlen hul
lámhosszúságú fénnyel, mégpedig lé
zerfénnyel bevilágított, teljesen üres, 
fekete falú szobát. Amennyiben ebben a 
bevilágított térben megjelenik egy tárgy 
vagy személy, akkor ez a fényhullámok  
egyenletes eloszlását megzavarja és róla 
különféle irányokba fénysugarak indul
nak el, melyek egymással a legválto
zatosabb módon interferálnak. Ezt a 
zavart (interferenciákat) rögzítik, még
pedig fényképezőgép nélkül, egy üres, 
fényérzékeny lemezre, amelyet azután 
előhívnak, majd a szobát megvilágító 
lézerfénnyel átvilágítanak. Ekkor és így 
jelenik meg azután a 3 D-s, több irány
ból is megszemlélhető holografikus kép. 
A leírt, legegyszerűbb holográfiának 
számtalan módosítása van, például a 
látható fénnyel előhívható, vagy a szí
nes holográfia stb. stb. Amennyiben 
magát a holográfiát hordozó fotolemezt 
vagy film et megnézzük, azon csak in- 
terferenciavonalakat-görbéket látunk, 
amelyek emlékeztetnek arra, m int ami
kor zsíros ujjal összefogdosunk egy üve
get.]

A holográfia kutatói egy új, három  
dimenziós „forradalm at” hirdettek 
meg az orvostudományban. A belátha-
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tó jövőben miniatürizált, m ikroszkopi
kus méretű feloldóképességgel rendel
kező, holografikus kamerákat fognak 
m ajd a test belsejébe vezetni, és így a 
minimális invazív „kulcslyuk” m ó d 
szert rendkívüli pontosságúvá fogják 
tenni. A holográfia egy további orvosi 
alkalmazása a holografikus interfero- 
metria, amellyel implantátumok m űtét 
előtti alkalmassági vizsgálata végezhe
tő el igen nagy precizitással. A tém a 
vezető kutatói nem az USA-ból vagy 
Japánból származnak, hanem ném e
tek: a m ünsteri egyetem biofizikai la
boratórium ának kutatói. M ódszerük
kel a test belsejéből, a hagyományos en 
doszkópiával összehasonlítva ezerszer 
jobb, 2,8 ezred milliméter feloldású, 3 
d-s, holografikus képek nyerhetők. 
Ezket a képeket újonnan kifejlesztett 
emulziókkal (pszeudo-) színessé te
szik, azaz a sejtek és annak alkotóele
mei, hasonlóan a szövettani festések
hez, színesben jelennek meg. Ezt ne
vezik „a virtuális szövetből nyert holo
grafikus biopsziának” (biopszia te rm é
szetesen nem történt). Az eljárás előnye 
az, hogy az érzékeny szerveket vagy a 
daganatosán elváltozott képleteket 
nem  sértik meg, mint a hagyományos 
biopszia során. Maga a holográfiához 
használt lézerfény olyan alacsony in 
tenzitású, hogy semmiféle káros ha
tással nincs az élő szervezetre. Még 
nem  oldották meg azt a lényeges p ro b 
lémát, hogy hogyan tegyék az eljárást 
rázkódásmentessé, ami a holográfiás 
kép előállításához elengedhetetlenül 
szükséges. Holografikus kam eraként 
egy elektromos-optikus tárolókristályt 
alkalmaznak, amelybe a vizsgálat so
rán  a képek beleíródnak. Ezeket hívják 
azután elő klinikailag is értékelhető 3 
D-s, holografikus képekké. Egy további 
feljesztésük a transzplantátumok (szív- 
billentyű, fog, állkapocscsontok stb.) 
alkalmasságának holografikus interfe- 
rometriával való vizsgálata. Holog
rafikus mérési eljárásokkal a szívrit
muszavarok is pontosabban diagnosz
tizálhatok. Ezeket a mérési eljárásokat 
egyébként az ipar és a hadászat m ár 
hosszabb ideje alkalmazza.

Dervaderics János dr.

DIETÉTIKA

Klinikai vizsgálatok különböző ét
rendek vérnyomásra gyakorolt hatá
sáról. Appel, L. J., Moore, T. J., O bar-

zanek, E. és m tsai (Appel, L. J.: Welch 
Center for Prevention, Epidemiology, 
and Clinical Research, Johns Hopkins 
University, Baltimore): New. Engl. 
Med., 1997,335, 1117.

A szerzők 459 22 év feletti felnőtt 
egyénnél, akiknek szisztolés vérnyo
másuk 160 Hgmm alatt, diasztolés 
vérnyomásuk pedig 80-95 Hgmm 
között volt, három  különböző típusú 
étrend hatását vizsgálták a vérnyomás 
változására.

A vizsgálatban részt vevő szemé
lyek három  héten  keresztül „beveze
tő” kontroli-étrendet fogyasztottak, 
amelynek fő összetevőit alacsony 
gyümölcs- és növényi tarta lm ú  élel
miszerek, továbbá zsíros tejtermékek 
képezték. Ez az étrend megfelelt az 
Egyesült Á llam ok lakossága táplálko
zási szokásainak.

Három hét után a random izált 
vizsgálatban részt vevő személyeket 
három csoportba osztották, 154 fő a 
kontroli-étrendet fogyasztotta, a m á
sodik csoporto t (154 fő) gyümölcs
ben és növényi élelmiszerekben gaz
dag étrendet fogyasztók alkották. A 
harm adik csoport étrendjét (151 fő) 
gyümölcs és növényi élelmiszerekben 
gazdag, zsírszegény tejterm ékek, m ér
sékelt össz-zsírfogyasztás és telített 
zsírsavakat mérsékelten tartalm azó 
diéta jellem ezte. Az utóbbi étrend a 
kombinált é trend  elnevezést kapta.

A bevezető étrend végén a vérnyo
más alapértékei 131,3 ± 10,8 és 84,7 ± 
4,7 szisztolés és diasztolés Hgmm-es 
értéket m utatott.

A gyümölcs- és növényi élelmisze
rekben gazdag étrend hatására a 
szisztolés vérnyom ás 2,8 Hgmm-rel, a 
diasztolés vérnyom ás 1,1 Hgmm-rel 
csökkent. A kom binált étrendi kezelés 
a szisztolés és a diasztolés vérnyomást 
5,5, illetőleg 3,0 Hgmm-rel csökken
tette.

Olyan 133 hypertoniás egyénnél, 
akinek szisztolés vérnyom ása 140 és 
160 H gm m  között volt, diasztolés 
vérnyomása pedig 90 és 95 Hgmm 
közötti értéket m utatott, a vérnyo
máscsökkenés a kombinált diéta ha
tására volt a legkifejezettebb. A szisz
tolés vérnyom ás 11,4, a diasztolés 
vérnyomás 5,5 Hgmm-rel csökkent. A 
statisztikai értékek a kontroli-érték
hez viszonyítva szignifikánsak. Nor
mál vérnyom ással rendelkező 326 
egyénnél 3,5, illetőleg 2,1 Hgmm-es 
csökkenés volt megfigyelhető a szisz

tolés és a diasztolés vérnyomásvál
tozásban.

Az étrend tápanyag-összetételét la
boratórium i vizsgálatokkal is ellen
őrizték. Az össz-zsiradék a kontroll, 
valamint a gazdag gyümölcs- és nö
vényi eredetű étrendet fogyasztó cso
portokban a 2100 kcal-t kitevő ener
giát tartalm azó étrendben 35,7%, a 
telített zsírsavak aránya 14,1, illetőleg 
12,7%, a kom binált étrendben az 
össz-zsiradék aránya 25,6%, a telített 
zsírsavak mennyisége 7,0% volt. Az 
étrendek koleszterintartalm a az első 
csoportban 233, a másodikban 184, a 
harm adik csoportban 151 mg/dl ér
téknek felelt meg. A fehérjefogyasztás 
az első csoportban 13,8, a m ásodik
ban 15,1 és a harm adikban 17,9%-át 
jelentette az energiafogyasztásnak. A 
nátrium  a tervezett bevitelnek megfe
lelően közel azonos mennyiségű, az 
első csoportban 3000 mg, a m ásodik
ban 3028 mg, a harm adik  étrendi cso
portban 2859 mg volt.

A táplálkozási intervenció hatására 
emelkedett a vizeletben a kálium, 
m agnézium és a foszfor mennyisége. 
A nátrium kiválasztás csak csekély 
m értékben változott a bevezető diétá
ban ürített m ennyiséghez képest.

A szerzők gyüm ölcsben és növényi 
élelmiszerekben (káliumban, m agné
zium ban és élelmi rostban) gazdag 
étrendet, alacsony zsírtartalm ú tejter
mékeket (bőséges fehérjét), valamint 
mérsékelt telített és mérsékelt össz- 
zsírfogyasztást javasolnak a magas 
vérnyomás megelőzésére és kezelésé
re.

Rigó János dr.

Vita állt elő az USA-ban az élelmi
szerkiegészítők ügyében. Meijer Van 
Putten, J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk., 
1996,140, 2481.

Ez évben a m elatonin be lett tiltva 
Hollandiában, m ert ez horm onkészít
mény, és gyógyszerkészítményként 
szerepel. Az USA-ban más az elbírá
lás, ott 1994-ben a Dietary Supple
m ent Health and Education Act lépett 
életbe és sok, azelőtt m indenütt kap
ható anyag, melyet azelőtt csak re
ceptre lehetett kapni, ezentúl m inden 
boltban kapható. Ezeket az anyagokat 
a gyártók egyszerűen táplálékkiegé
szítőnek nevezik, megkerülve ezzel 
m indennem ű esetleges panaszt. Az el
járás következményeiről a Journal of
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the American Medical Association- 
ban (1996,276, 1365-1367.) olvasha
tunk. A mellékvese horm onjáról van 
szó, a dihydro-epiandrosteronról 
(DHEA). Ez a horm on valóságos há
ború t okozott az USA orvosi kö
reiben. A szer megakadályozná az 
öregedést, és „Fountain of the Youth”- 
ként szerepelt. 1985-ben az am erikai 
Food and Drug Adm inistration 
(FDA) betiltotta a szabadon való á ru 
sítást, m ert a horm on eladása re
cepthez kötött; 1994-ben életbe lépett 
a táplálékkiegészítők törvénye, az 
FDA-nak arra kellett volna hivatkoz
nia, hogy a táplálék-kiegészítő anyag 
káros lehet, be kellene tiltani a DHEA-t. 
Bár ez semmilyen táplálékban nem  
található, az FDA most várja a jelen
téseket a káros hatásra, hogy betil
tathassa. Ez eddig nem sikerült, a 
legtöbb DHEA-használó titokban sze
di ezeket, hiába kérik a táplálékkiegé
szítőknek a neveit, az orvosok m aguk 
sem tudják ezeket. A DF1EA hasz
nálatával egy kongresszus foglalko
zott W ashingtonban, melyen a káros 
hatásokat kellett volna k idom borí
tani. Ezzel szemben az öregedés elleni 
hatást, az im m unrendszer élénkítését, 
az emlékezet élénkítését tárgyalták 
Alzheimer- és Parkinson-kórnál. 
Csak kevesen foglaltak állást ellene, 
így John Renner, a Missouri egyetem 
ről, aki emlékeztetett a pár év előtti 
triptophan esetekre, mely szintén egy 
élelmiszerpótló, de több halálesetet 
okozott, százakat betegített meg, eosi
nophilia myalgia snydromát okozva, 
végül típusosán amerikai m ódszert 
javasolt: „Ha emberek m indenképpen 
táplálékkiegészítőkre vágynak, ren 
deljék el, hogy a használt gyógyszeres
üvegek számát jegyezzék fel, az utolsó 
5 tablettát őrizzék meg, amíg érvé
nyességük még tart. Figyelmeztetett a 
postai küldemények ellenőrzésére és 
arra hívta fel a figyelmet, hogy csak 
nagy üzlethálózatban vegyenek ilyet, 
m ert kis boltokban nincsen m ódjuk 
az esetleges pereskedésre, nagy üzle
tek tudnak csak pereskedni a m ellék
hatások esetében.”

Ribiczey Sándor dr.

A DOHÁNYZÁS ÁRTALMAI

Vezető világlapok a ma orvosát érintő 
kérdésekről. Dohányzás és a vakság.
Newsweek, 1996. október 21.52. oldal.

Közismert, hogy a dohányzás hajlamo
sít rákra, szívbetegségre és légúti meg
betegedésekre. 1996 őszén jelent meg a 
JAM A (Journal of American Medical 
Association)-ban két írás arról, hogy a 
dohányzás növeli a „korhoz kötött 
macula degeneratio” (AMD) kiala
kulásának gyakoriságát is. Ez a cent
rális látást érintő degeneratív szem- 
betegség a vakság leggyakoribb oka 
idős embereknél az USA-ban. Az első 
tanulmányban arról számoltak be, 
hogy 32000 kórházi nővérnél 12 éven 
keresztül rendszeresen vizsgálták a do
hányzási szokást és az egészségi állapo
tot. Azoknál, akik naponta 25 cigarettát 
szívtak el az AMD két és félszer gyako
ribb volt, m int a nemdohányzóknál. A 
második esetben 21000 férfi orvos do
hányzási szokásait és egészségi ál
lapotát vizsgálták és az AMD-t illetően 
azonos eredményre jutottak, mint a 
nőknél. Általában a napi egy doboz ci
garettát szívóknál ez a szembetegség 
kétszer-háromszor volt gyakoribb, 
mint azoknál, aki soha nem  dohányoz
tak. Egyelőre nem ismert, hogy milyen 
mechanizmuson alapul az AMD kiala
kulása. Lehet, hogy a centrális retinális 
keringést károsítja a dohányzás, de az 
is lehet, hogy az öregedési folyamatot 
gyorsítja meg.

Dervaderics János dr.

Passzív dohányzás és tüdőrák; per
spektíva egy új jelentésben. Van Bar
neveld, T. A. és mtsai Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1997,141, 132.

Űjabban vitatott a passzív dohányzás 
eü. hatása. A Philip M orris Európa 
gyár jelentése adott ehhez alkalmat, 
melyet 6 érdemes tudós állított össze, 
a passzív dohányzás és a tüdőrák 
közti kapcsolatról. A jelentésük sze
rint kevés a kapcsolat a kettő között, 
nem bizonyított, hogy a passzív do
hányzás fokozná a tüdőrák előfor
dulását és kisebb a befolyása a tü 
dőrákra, m int a bors, tészták, klóro
zott ivóvíz és tej fogyasztásának. Ez a 
reklám hadjárat utat nyert a holland 
üzemekhez, eü.-höz és hatóságokhoz. 
Érdemes megvizsgálni a jelentést. Pár 
év óta figyelmet szentelnek a passzív 
dohányzásnak. Az am erikai Enviro- 
mental Protection Agency közölte 
kockázatszámítását H ollandiára vo
natkozólag, eszerint közölték a tudó
sok véleményét, mely szerint a kör

nyezeti dohányfüst carcinogén, ezt b i
zonyítja 31 epidemiológiai felmérés, 
és am erikai szám ítás szerint 19%-kal 
emeli a tüdőrákesetek előfordulását. 
Ezt tám adja az európai m unkaközös
ség, de feltűnő, hogy a bizottságban 
egyetlen epidemiológus sem szerepel, 
csak toxikológus, farmakológus, ge
netikai és molekuláris biológus, pedig 
csak epidemiológiai vizsgálat adhat 
erre feleletet. A jelentésükben ezen
kívül csak a felmérések részletes k ié r
tékelése szerepel.

A környezeti dohányfüstnek 3 faj
tája van: a munkahelyi, fiatalkori és a 
partneri. Szerintük nincsen elegendő 
bizonyíték arra, hogy okilag bizonyít
ható legyen a környezeti dohányfüst 
befolyása. A munkahelyi és fiatalkori 
dohányzás környezeti hatása nehezen 
bizonyítható, ezáltal hibás mérések 
nem  bizonyítóak, nem  mutatják a va
lódi kockázatokat. Jobban kimutatható 
a partner dohányzásának hatása, utób
bi jól meg is mérhető. A mostani és az 
előzetesen dohányzók környezeti hatá
sa nehezen hasonlítható össze, az ada
tok elmosódnak. A táplálkozás hatásá
nál a zöldségek és gyümölcsök fo
gyasztása csökkenti a rák jelentkezését. 
A vizsgálatok szerint azonban a táp
lálékok nem befolyásolják a tüdőrák 
előfordulását. A vizsgálók szerint igaz- 
talanul állapították meg, hogy a do
hányzók több zöldséget és gyümölcsöt 
fogyasztanak. Az éttermekben pl. sehol 
nem m érték össze a dohányfüst be
folyását a tiszta levegőjű környezet 
hatásával. A bizottság erősen alulérté
kelte a passzív dohányzás rákkeltő ha
tását. A kísérletek többsége kim utatta a 
passzív dohányzás tüdőrákkeltő hatá
sát. Csak a dohányiparban érdekelt 
vizsgálatok mutatták ki, hogy a passzív 
dohányzás nem fokozza a tüdőrák 
kockázatát. Globálisan a direkt és a 
passzív dohányzás levegőszennyezett
ségében ugyanazok a rákkeltő anyagok 
szerepelnek, sőt amerikai adatok sze
rint a passzív dohányzásnál még több 
carcinogén kerül a szervezetbe, m int a 
direkt dohányzásnál. Az amerikai szá
mítás szerint Hollandiában a passzív 
dohányfüst hatása évente 110-270 sze
mély számára rákhoz vezet. Az európai 
munkaközösség állítása, hogy nincs 
kapcsolat a tüdőrák és a passzív do
hányzás között, nem  felel meg a való
ságnak.

Ribiczey Sándor dr.
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Dohányzó nők Nagy-Britanniában.
Meijer Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1997,141, 123.

Nagy-Britanniában nem sokára a tü 
dőrák lesz a leggyakoribb halálok, és 
még a mellrákot is meg fogja előzni. 
Richard Doll epidemiológus állítja 
ezt, m ert szerinte 42 500 nő dohány
zik, ez a szám 11000-rel nagyobb, 
m int volt 1991-ben. A férfiaknál ez a 
szám 77 500. A fiatal lányok és nők -  
16 és 24 év közöttiek -  szám a 5%-kal 
nőtt, 1994-1996 között, közülük har
m adrészük dohányzik, ezt a szaporu
latot az okozza, hogy egyre több
11-15 éves nem  hagy fel a dohányzás
sal. 5 éven belül több nő fog tüdő rák 
ban megbetegedni, m int m ellrákban, 
egyes b rit városban, Glasgow-ban és 
Liverpoolban ez már be is következett 
(The Independent, 1996. dec. 12.). Az 
eü. előrejelző szolgálat úgy véli, hogy 
a soványság kultuszát kell m egvádol
ni ezzel a fejlődéssel, egyre több  nő fo
gyasztási célból dohányzik, cigarettát 
használnak étvágycsökkentésre és 
belső feszültség oldására. Régebben 
sok nő hagyta abba a dohányzást a 
huszas évek végén, vagy harm incas 
éveik elején. Újabb vizsgálatok alap
ján a terhesek 30%-a nem  hagyja ab
ba a dohányzást. A szám ok nyugta
lanítók, az egészségügynek gondokat 
okoznak.

Ribiczey Sándor dr.

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZÉSTUDO
MÁNY

A segédorvosok munkaideje Nagy- 
Britanniában. Meijer Van Putten , J. B. 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
2648.

Talán emlékezünk még a rra , hogy 
m ennyire ellenkezett Anglia az euró
pai m unkaidőhöz való alkalm azko
dásnál a 48 órás heti m unkaidő ellen. 
Feltűnő volt, hogy a hetilapok  kom 
m entárjai tetszettek Major m iniszter- 
elnöknek. „A m unkaidő-korlátozások 
károsan befolyásolják a m unka m inő
ségét.” The Times szerint „ha a firmák 
nem  szolgálják jól ki a vevőiket, azok 
elszélednek, erre el kell bocsátan i a 
személyzetet, és mindez fokozza majd 
Germ ánia hasznát”. N agy-Britannia 
m ind ez ideig külön helyet foglalt el a 
fukaron elrendelt m unkaidő-csök

kentésekkel. The Independent (nov. 
13.) szerin t„a hosszú m unkaidő egye
nesen javítja az egészséget, a segédor
vosok eü. állapota k itűnő” és megfe
ledkeznek arról a segédorvosról, aki a 
m unkaidő minimális megváltozásá
nál halva esett össze egy 72 órás szol
gálat után. A valóságban igaza van an 
nak a segédorvosnak, akinél a heti 
m unkaidő egyfolytában 48 óra, de 
valójában 72 órás a heti m unkaideje, 
akkor alszik csak, am ikor alkalma van 
rá, m inden  4. éjjel m unkába hív
hatják. „Ha fáradt vagy, kissé lassab
ban mozogsz, de nyomás alatt állsz.” A 
48 órás heti m unka szám ára egy fata 
m organa, egy lehetetlen álom. A The 
Tim esban az egyik levélben egy szak
orvos arró l szól dec. 3-án, hogy a 
kórházban a kevesebb m unka nem  
kívánt dolgokat eredményezhet. A 82 
óráról a 72 óraira való áttérésnél 
1993-ban a segédorvosoknak váratla
nul 2-3 X annyi beteget kellett ellát
niuk. Az akkor bevezetett csoport- 
m unka sok kórházban azt eredm é
nyezte, hogy még aszociálisabbakká 
váltak a m unkaidők és több m unka 
ju to tt a hétvégekre. Ezáltal növekedik 
a betegeknél a kockázat, a segédor
vosok túlterheltek, szerinte csak ak
kor kellene tovább csökkenteni a 
m unkaidőt, ha több segédorvos áll 
rendelkezésre.

Ribiczey Sándor dr.

Az ápolói személyzet munkáját ki 
kell terjeszteni. Meijer Van Putten, J.
B. Ned. Tijdschr. Geneesk., 1997, 141, 
121.

Az ápolóknak néha át kell venniük a 
sebésztől nem  egy beavatkozást, m on
dotta a holland rádióban Borst eü. m i
niszter (NRC Handelsblad, j an. 2.). Az 
ápolói foglalkozást professzionali- 
zálni akarja, hogy a betegek gyorsab
ban jussanak sorra az anyajegyek 
eltávolításában, kis érm űtéteknél, egy 
végtagér elzárásánál és megfelelő ér
részlet kivételénél, mely a bypass szív
m űtéthez szükséges. Nagy-Britanniá
ban ilyesmikre gondolnak, és nap
jainkban m ár több helyen sebészek 
m elletti m unkát látnak el. Önállóan is 
m űködhetnek az elsősegélynél. A 
m unkájuk kibővítése elég nagy k r i
tikával járt. A dolog 2 évvel ezelőtt 
kezdődött, am ikor egy ápoló sebészi 
segítséget igénybe véve elvégzett egy

vakbélműtétet. Ezzel egy csapásra az 
érdeklődés előterébe kerültek az ápo
lók. Közben a praxisban a „praktizáló 
nurse”-ök a sebészi m unkában, ki
sebb beavatkozásoknál gyakrabban 
önállóan is cselekvőképessé váltak. 
Ők m ár m aguk szelektálják az ellá
tandó betegeket, sőt m ár nem csak a 
háziorvosoknál, hanem pl. az oxfordi 
John Radcliffe Hospitalban is a szív
m űtőben dolgoznak. A bypass m űté
tekhez szükséges végtagi vivőereket 
veszik ki, és a Brit. Royal College of 
Surgeons m aga rendez egy kurzust, 
mely sebészi assistentiát képez ki. Az 
angol ápolók továbbképzését meg
gyorsította az a jelentés, melyet a Bri
tish Council for Nursing, Midwifery 
and Health Visiting adott ki 1992-ben. 
Eszerint ápolók, szülésznők, körzeti 
ápolónők m aguk döntik el, hogy 
eljárásuk alkalm as-e a betegek keze
léséhez, és felelősséggel tartoznak a jó 
eredményért. Sebeket zárhatnak, i. v. 
injectiókat adhatnak be, am ihez ed
dig külön beleegyezésre volt szük
ségük. Közben Nagy-Britanniában 
hozzászoktak az ápolók munkájához, 
az orvosok m unkája csökkent, hibá
kat az ápolók nem  követnek el. Most 
még nagyobb lett az ápolóhiány.

Ribiczey Sándor dr.

Minimális aktivitás Belgiumban.
Meijer Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1997,141, 67.

Belgiumban tervezték a 200 ágynál 
kisebb kórházak  bezárását. Ezáltal 
Flandriában 21 kórháznak meg kel
lett volna szűnnie, köztük Iepernben, 
Veurne-ben, Melle-ben, Rum stban és 
Deinze-ben. Az érintett kórházak 
m egm enekültek volna a m egszünte
téstől, ha fuzionáltak volna. M iután 
azonban ez tú l nehéznek tűnt, ezen 
kórházak jövőbeli kilátása nagyon 
gyászosnak látszott (De Standaard, 
okt. 23.). A tiltakozások vihara m iatt a 
szociális ügyek minisztere egy al
ternatív tervezettel állt elő (De Stan
daard, dec. 7.). Az ágyszám helyett 
most a m inim ális aktivitás kritérium a 
került előtérbe. Azt értik ezalatt, hogy 
a kórháznak a felajánlott specialitá
sokkal egy bizonyos m inőségi nívót 
teljesítve kell a betegeken segítenie. 
Ezáltal a kisebb kórházak (150-200 
ággyal) m egm aradhatnak, de a kór
háznak választania kell, pl. szülészet,
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másik hasonló kórház vesedialízis, 
egy másik pedig ortopédia gyakorlása 
között. A legfontosabb nehézség a 200 
ágyas normánál az volt, hogy sok 
alföldi kórház nem látott lehetőséget 
arra, hogy ennek a kívánalomnak 
megfelelhessen. Ezen kívül úgy 
mondják, nem is értelmes ez az elgon
dolás, sokkal fontosabb, hogy az or
vosi ajánlásoknak megfeleljen a kór
ház és nem az a lényeg, hogy 199 vagy 
200 ágyat tartalmazzon. A miniszter 
most belátta, hogy a felhozott ne
hézségek miatt tervén változtatni kell, 
erre a szociális ügyek szövetségi mi
nisztere, De Galan szerint „az össze
vonás volt a cél, és jobb módszerek 
ehhez nem ismeretesek”. A minimális 
működéshez jobb és hatásosabb 
módszereket kell keresni. A miniszter 
megerősíti, hogy az 1989-ben beve
zetett 150 ágy normája megmaradt, a 
kritériumokat azonban enyhítik, de

ahhoz ragaszkodnak, hogy a kórhá
zak osztályai egymástól 20 km-en belül 
legyenek. De Galan miniszter ajánlata 
jól csatlakozik a flandriai eü. miniszter, 
Wivina De Meester nemrégiben köz
zétett jelentéséhez. Utóbbi új kritériu
mokat javasol a flandriai kórházak 
számára, „további profilváltásokat és 
differenciálást javasol az eü. szervezet
nek, a hangsúlyt a poliklinikai gondos
kodásra kell helyezni, a kórházaknak a 
környékre kell koncentrálódni és az 
egész régiót el kell látniuk.

R ib ic z e y  S á n d o r  dr.

Dél-Afrikában új az orvosi nyilván
tartás. Meijer Van Putten, J. B. Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 2434.

A dél-afrikai Medical and Dental 
Council új orvosi regisztrációs rend

szert vezetett be, beleértve minden eü. 
dolgozót és a külföldi orvosokat 
(SAM, 1996, 86, 1050-1052.). Az új 
szabályozás szerint alaporvosi (általá
nos) diplomával önálló praxisnál csak 
2 évi gyakorlat után alkalmazható a 
jelölt. Kvalifikált külföldi specialista is 
csak 12 hónapi felügyelet melletti 
munka után dolgozhat a dél-afrikai 
eü-ben és telepedhet le mint specia
lista. A külföldön végzett dél-afrikai 
orvosok is csak a gyakorlati vizsga 
letétele után dolgozhatnak. Van Del
ien szerint „A praxis annak engedhető 
meg, aki alkalmas országunkban a 
munkára.” Van Delien szerint az el
lenőrzés sok munkával fog járni, egy
re kevesebb külföldi jön jelöltként 
hozzájuk. Az említett orvoshiánnyal 
mindez nincsen egyensúlyban.

R ib ic ze y  S á n d o r  dr.

KÖNYVISMERTETÉSEK

Hoffbrand, A. V., Pettit, J. E.:
A klinikai Haematologia alapjai.
Springer, B u d a p e s t, 1997. 4 8 2  o ld a l. 
Á ra : 4 9 0 0 , - Ft.

Sas Géza professzor realitásokkal telt 
előszavával jelent meg M á tra i Z o ltá n  
sziszifuszi munkájának gyümölcse
ként a jelentős nemzetközi sikert ara
tott, nagy hírű londoni Hoffbrand pro
fesszor és Pettit dr. által írt „Essential 
Haematology” c. könyv harmadik di
daktikusán átformált kiadásának 
(1995) magyar nyelvű fordítása a világ
hírű Springer cég kiadásában. A köny
vet az Alföldi Nyomda nyomta Deb
recenben.

Hasonló igényű és terjedelmű ma
gyar nyelvű haematologia Boros Jó
zsef 1943-as munkája óta nem jelent 
meg. A könyv így több mint 50 éves 
hiányt pótol.

A recensio készítőjének alapvető 
problémája, hogy fordításról van szó. 
Ez pedig azt jelenti, hogy egyrészt a

könyv 1992—93-ig prezentál, így fontos, 
új felfedezések, eredmények ismerteté
se kimaradt, másrészt a könyv esetleges 
hibái vagy tévedései nem kerülhettek 
javításra. Kár, hogy a fordító nem 
kapott felhatalmazást arra, hogy a szö
veget szükség esetén korrigálja vagy ki
egészítse. Azt hiszem, nem rajta múlott. 
Mint Sas professzor előszavában em
líti, a sziszifuszi munka órabére, a rá
fordított időt számítva, még a munka- 
nélküli segélynek is csak töredéke. így 
Mátrai dr. teljesítménye (szolgálata) 
különleges dicséretet érdemel.

A könyv egyik figyelemre méltó új
donsága, hogy a lapszélen piros vo
nallal jelölte azokat a szövegrészeket, 
melyek meghaladják az orvostan
hallgatók vizsgakövetelményeit.

A könyv a szokásos fejezeteket 
(szám szerint 21) tartalmazza, de érté
két növeli, hogy -  függelékként -  helyet 
kaptak benne a HLA-specificitások, az 
ún. CD-molekulák, a molekuláris gene
tika kis szótára, sőt -  nagyon helyesen

-  „A klinikai haematologiában Ma
gyarországon leggyakrabban használt 
gyógyszerek fontosabb adatai és ren- 
delhetősége”. Megjegyzem azért, hogy 
indokolt lett volna -  függelékként -  az 
eredetiből „kimaradt” főbb, nemzetkö
zi szintű magyarországi megállapítá
sokról is említést tenni. Az ártatlan or
vostanhallgató így azt hiheti, hogy a 
magyarországi haematologusok sem
mit se tettek az asztalra. Hoffbrand és 
Pettit kiegyensúlyozottan tömör szö
vege elismerten első osztályú. Egy-egy 
részlettel, vagy néhány mondattal vi
tába szállni nem lenne ideillő.

Mégis, legkiemelkedőbb a könyv di
daktikus értéke, nevezetesen a nagy
számú, jól áttekinthető, szép és érthető 
színes ábra. Mind haematologiával 
foglalkozó, vagy azt tanulók, mind 
„marginálisan” érdekeltek, mint im
munológusok, élettannal és kórélet
tannal foglalkozók, patológusok, kez
dők és haladók, fiatalok és nem fiata
lok, sokat tanulhatnak a könyvből, még 
akkor is, ha csak a sok, színes ábrát 
tanulmányozzák. Vivat, crescat, floreat 
Springer Hungarica!

K elem en  E n d re  dr.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Az autoszóm domináns öröklődésű  
polycystás vesebetegség I . típusának 
molekuláris genetikai vizsgálata

T. S zerk esz tő ség !  Érdeklődéssel olvas
tuk dr. Klaus Zerres és munkatársai 
közleményét az Orvosi Hetilap egy ko
rábbi számában (Klaus Z., Kozáry M., 
Czeizel E.: Autoszóm domináns örök
lődésű polycystás vesebetegség I. típu
sának magzati géndiagnosztikája. Orv. 
Hetik, 1997, 138, 1571-1574.), amely a 
polycystás vesebetegség I. típusának 
magzati géndiagnosztikáját ismerteti. 
A közlemény részletes áttanulmányo
zását követően kételyeink merültek fel 
az elvégzett molekuláris genetikai vizs
gálat megbízhatóságát illetően.

A szerzők az alábbi kijelentést teszik 
a közlemény megbeszélés részében: „A 
probanda családjában a génvizsgálat a 
familiáris ADPKDI. típusának fennáll
tát igazolta.” Ezt a kijelentést azonban 
részletesen nem fejtik ki, így nem tud
hatjuk meg, hogy mi alapján jutottak 
erre a megállapításra. Mint köztudott, 
az autoszomális domináns módon 
öröklődő polycystás vesebetegségnek 
jelenleg két típusa ismert (ADPKD-1 és 
ADPKD-2). Az ADPKD-1 génje a 16., 
míg az ADPKD-2 génje a 4. kromoszó
mán található. Az, hogy mely típusról 
van szó, az adott családban többféle 
módon dönthető el. Az egyik út a be
tegség kialakulásáért felelős mutáció 
azonosítása a kérdéses gének valame
lyikében, amely gyakorlatilag teljesen 
megbízható preszimptómás és praena
talis diagnosztikát tesz lehetővé az adott 
család esetében. Mivel azonban a mutá
cióanalízis legtöbbször nehézségekbe 
ütközik, így az egyszerűbb haplotípus- 
analízis is eredményre vezethet. A köz
lemény mutációanalízisről nem tesz 
említést, és a praenatalis diagnózist 
sem az alapján állítja fel, így feltételez
hetően ilyen vizsgálat nem történt. A 
családtagok és a magzatok DNS min
táiból haplotípus meghatározás tör
tént, és valószínűleg a kapott eredmé
nyek alapján vonták le a közleményben 
említett következtetéseket, szerintünk 
nem eléggé körültekintően. A követ
keztetések alapja két testvér (HI/6, 
III/7) és édesanyjuk (II/6) molekuláris 
genetikai vizsgálata az ADPKD-1 gén
hez kapcsolt markerek segítségével. A 
családfa alapján a fiútestvér (III/6) kli- 
nikailag beteg, míg a másik két vizsgált 
családtag egészséges az ADPKD-t ille
tően, míg az édesapa (II/3) ADPKD- 
ben hunyt el és molekuláris genetikai

vizsgálat esetében nem történt. A két 
testvér azonos anyai, míg különböző 
apai haplotípust örökölt az ADPKD-1 
génhez kapcsolt markerek alapján. Va
lószínűleg ez képezi az alapját annak a 
kijelentésnek, hogy a családban a be
tegség ADPKD-1 génhez kapcsolt. Vé
leményünk szerint azonban ezen infor
mációk alapján ez a kijelentés nem 
megalapozott. Haplotípus-analízis so
rán a betegséggel kapcsolt haplotípus 
azonosítására minél több klinikailag 
igazoltan beteg családtag vizsgálatára 
van szükség, hogy a véletlen haplotípus 
azonosságokat kizárhassuk. Egyeben 
beteg és egyetlen egészséges családtag 
vizsgálata, mint a közölt esetben is, leg
többször nem elegendő a korrekt m o
lekuláris genetikai diagnózis felállítá
sához. Ez különösen így van akkor, 
amikor egy betegségnek több génje is
mert és nem tudjuk, hogy az adott 
családban mely okozza a betegséget. Az 
említett esetben könnyen elképzelhető, 
hogy az említett testvérek az ADPKD-2 
génhez kapcsolt markerekből képezhe
tő apai haplotípusra is különböznek, és 
így a családban a betegség az ADPKD-2 
génhez, vagy akár egy ma még ismeret
len harmadik génhez kapcsoltan is 
öröklődhet. így ADPKD-1 génhez kap
csolt öröklődésen alapuló praenatalis 
diagnózis megbízhatósága erősen 
megkérdőjelezhető. A praenatalis diag
nosztika elvégzése előtt tanácsos lett 
volna direkt mutációanalízis során a 
betegség kialakulásáért felelős mutáció 
meghatározása, vagy ha ez nem hozott 
volna eredményt, legalább az ADPKD- 
2 génhez kapcsolt markerek alapján 
felállítható haplotípus meghatározása, 
amely nélkül a jelen családban megbíz
ható praenatalis diagnózis nem végez
hető. A DNS-szintű vizsgálatok végzé
sére egyébként hazánkban is megvan
nak a feltételek.

T óth  T am ás dr.,
N a g y  B á lin t dr.

T. S zerk esztő ség !  Köszönjük Tóth Ta
más és Nagy Bálint doktorok észrevéte
lét közleményünkhöz. Egyetértünk ab
ban, hogy az autoszóm domináns 
öröklődésű vesebetegség (ADPKD) 
egyértelmű genetikai tipizálása csak e 
klinikai betegségekért felelős két (vagy 
több) gén mutációjának pontos azono
sítása alapján lehetséges. A hozzászó
lók azonban megfeledkeznek arról, 
hogy az ADPKD-2 gén azonosítása 
négy hónappal az általunk 1993. au

gusztusában végzett magzati vizsgálat 
után történt. Ráadásul e két gén szerke
zetének a meghatározására még később 
került sor. A probanda azonban 1993- 
ban kereste fel Genetika Tanácsadón
kat és akkor, a legkorszerűbbnek tartott 
linkage-analízis szolgálhatott csak az 
általa hangsúlyozottan kért magzati 
diagnosztika alapjául.Természetesen 
figyelembe vettük azt is, hogy az 
ADPKD-1 általában sokkal súlyosabb 
lefolyású, mint az ADPKD-2, és erre a 
családra az ADPKD igen malignus ki
menetele volt a jellemző. Ugyanakkor 
az is igaz, hogy a klinikai kép széles 
spektruma miatt az ADPKD-1 kóris- 
mézésére a klinikai tünetek alapján 
csak a korai kezdetű esetekben vállal
kozhatunk, mivel ilyen csak ebben a 
genetikai típusban fordul elő. Termé
szetesen tájékoztattuk a probandát és 
férjét, hogy közvetlen géndiagnózisra 
nem volt mód, továbbá, hogy az 
ADPKD-1 génmutációja e klinikai be
tegségnek csak 85%-áért felelős. Ők 
mindezek ismeretében kérték a vizs
gálatot és végül a harmadik terhesség
ből megszületett egészséges gyerme
kük, akiben az ADPKD hiányát az az
óta elvégzett utánvizsgálatok is egyér
telműen igazolták. Végül is a „puding” 
próbája a gyakorlat. A genetikai tanács
adás galtoni elve szerint az orvos fela
data a felvilágosítás és esetleg, ha igény
lik, a tanácsadás, a döntés joga és fele
lőssége mindig a családtervezőké. E 
párnak adott tanácsadáskor is érvénye
sítettük ezt az elvet. Mint a szakembe
rek előtt a nemzetközi szakirodalom 
alapján bizonyára közismert, a bonni 
egyetem Humángenetikai Intézete a 
polycystás vesebetegségek genetikai 
diagnosztikájában a világ egyik vezető 
intézményének számít. Mégis, az 
ADPKD-1 gén bonyolult szerkezete és 
a 16. kromoszóma rövid karjának e 
régiójában történő ismétlődése miatt 
még jelenleg sem alakult ki nemzetkö
zileg elfogadott módszer a klinikai gya
korlat számára közvetlen génanalízis 
révén a mutációk azonosítására és az 
eddig néhány esetben publikált mutá
ciók inkább kutatási eredménynek szá
mítanak. Ha a szerzők kidolgoztak 
ilyen módszert, kár hogy nem közölték 
a nemzetközi szakirodalomban. Né
metországban és más fejlett egészség- 
ügyi országban az ADPKD genetikai 
diagnózisára az általunk végzett m ód
szerrel már nagyszámú esetben került 
sor. Magyar nyelvű közleményekkel 
éppen e lehetőségre kívántuk a figyel
met felhívni.

K la u s Z e r r e s  dr., 
K o zá ry  M ik ló s  dr.,

C ze iz e l E n d re  dr.
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Irritabilis
Colon

Syndroma

M indkét típusú 
m otilitási zavar 
norm alizálására

Jouveinal Laboratoires 
Franciaország

PDP Pharma Kft. 
Bővebb információk: 

Tel: 213-2072 
Fax: 201-8502

DÉBRIDAT tabletta: Enkephalinerg agonista- 
ként viselkedik mind az ingerületkeltő, mind a 
gátló receptorokkal szemben. Az emésztő
traktus hypokinetikus izomzatára stimuláló, a 
hyperkinetikus izmokra pedig görcsoldó hatást 
gyakorol. Funkcionális emésztőszervi meg
betegedésekben helyreállítja a fiziológiás 
motilitást,
Hatóanyag: 100 mg trimebutinium male- 
inicum (72 mg trimebutin) tablettánként. 
Javallatok: A béltraktus funkcionális beteg
ségei által okozott fájdalom, puffadás, 
passzázszavarok, diszkomfort tüneti kezelé
sére. Irritábilis colon syndroma. 
Ellenjavallatok: A hatóanyaggal szembeni 
ismert túlérzékenység. Terhesség első három 
hónapja. Szoptatás.
Adagolás és alkalmazás: Szokásos adagja 
felnőtteknek naponta 3-szor 1 tabletta. 
Maximális adagja naponta 600 mg (3-szor 2 
tabletta). Étkezés előtt, folyadékkal kell 
bevenni.
Mellékhatások: A klinikai vizsgálatok során 
ritkán előforduló bőrreakciókról számoltak be. 
Terhesség és szoptatás: Bár állatkísérletes 
adatok szerint foetotoxicus vagy teratogén 
hatást nem tapasztaltak, nincs kellően 
bizonyítva, hogy terhességben alkalmazható. 
A készítmény adása a terhesség első három 
hónapjában, valamint szoptatás idején nem 
javasolt. A terhesség II. és III. harmadában 
csak a haszon/kockázat gondos mérlegelése 
után adható.
Túladagolás esetén tüneti kezelést kell 
alkalmazni.
Megjegyzés: *  Csak vényre rendelhető 
Csomagolás: Tabletta: 20 db



HÍREK

A M agyar Kardiológiai Társaság, a 
Pharm avit Rt., a Bristol-Myers Squibb
csoport tagja tám ogatásával pályázatot 
hirdetett fiatal kardiológusok részére 
20000 USD-os összegben. A pályázat el
nyerésének nem  volt feltétele a cég term é
keihez kapcsolódó elméleti és kutatási 
terv.
A nagyszám ú beérkezett eredeti kutatási 
eredm ény és m unkaterv szerzői közül a 
nem zetközi bizottság dr. K a s z a la  K áro ly i
n a k , a Szent-Györgyi A lbert O rvostudo
m ányi Egyetem Farmakológiai Intézet 
m unkatársának ítélte oda ezen összeget.
A Magyar Kardiológiai Társaság ad hoc bi
zottsága által legkimagaslóbbnác ítélt m un
kák szerzői dr. K a rd o s  A t t i la  é s  dr. S ep p  
R ó b e r t, a Szent-Györgyi Albert Orvostudo
mányi Egyetem II. sz. Belklinikájának m un
katársai, valam int dr. C z ir á k i  A t t i la ,  a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem I. sz. Belgyógyá
szati Klinikájának munkatársa a Bristol- 
Myers Squibb támogatásában egy általuk 
nevesített európai kongresszuson vehetnek 
részt.
Az idén indult és évről évre m eghirdetésre 
kerülő kezdeményezéssel a Bristol-Myers 
Squibb Pharm aceutical Research Institute 
a közép-kelet európai országokan a kardio
lógiai fejlődéséhez szeretne hozzájárul
ni.

MGYT G yerm eknephrologiai Szekciója
1997 . n o v e m b e r  7 -é n  1 0 - 1 3  ó ra  között tu 
dományos ülést tart. Az ülés helye az I. sz. 
Gyermekklinika tanterm e (1083 Buda
pest, Bókay u. 54.1. emelet).
Az ülés program ja:
10.00-10.45: P ro f. Dr. S p ä t  A n d r á s :  Memb
ráncsatornák szerkezete és m űködése
10.45- 11.30: D r. K a s z á s  I lo n a  főorvos: 
Szükség van-e az elektronm ikroszkópos 
vizsgálatra a vesebiopsziák értékeléséhez? 
11.30-12.15: D r. K is s  I s t v á n  főorvos: A hy
perton ia  kezelésének aktuális gyakorlata, 
különös tekintettel a gyerm ekkorra 
12.15-12.45: P ro f. D r. T ú r i  S á n d o r :  A 
nephrosis syndrom a kezelése
12.45- 13.00: D r. R e u s z  G y ö r g y :  A glome
ru lonephritis és kezelése
M inden érdeklődőt szeretettel várunk.

A Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem 
tudom ányos életében kiem elkedő szere
pet játszó Semm elweis-szimpózium 1997. 
n o v e m b e r  6 - 7 - é n  kerül m egrendezésre 
nem zetközi részvétellel a SOTE Nagy
várad téri Elméleti Töm bjében (NET) 
(Budapest VIII., Nagyvárad tér 4.).
A szim pózium  fő témája:
M o le c u la r  g e n e t ic s  a n d  g e n e  d ia g n o s t ic s  in  
m e d ic in e
Fontosabb altémák:
Genetikai módszerek és modellek -  Gén
diagnosztika -  Génszintű etiológia és 
patom echanizm us -  G énterápia -  Bio
etika -  A szimpózium hivatalos nyelve 
angol.

A XX. század végi biom edicinális kutatá
sok példátlan mennyiségű, nemzetközi 
Internet-hálózatokon száguldó inform á
cióm ennyiséget term elnek nap  m int nap, 
ezek megértése, alkalm azása talán az 
egyik legnagyobb kihívás, minőségi 
szemléletváltást kíván nem csak a labora
tó rium okban és az oktatásban, hanem  a 
betegágy mellett is.
M indazok részvételére szám ítunk, akik 
érdeklődnek a molekuláris m edicina té r
hódítása iránt, akik művelik, és akik ré
szesei a fejlődésnek akár m int finanszí
rozók, felhasználók vagy éppen a művelés 
alapját jelentő technikai h á tté r biztosítói. 
Meggyőződésünk, hogy am i m a még csak 
alapkutatásként szereplő elméleti ered
mény, az a holnap orvostudom ányában 
napi gyakorlat lesz.
A DNS chipek elképesztő diagnosztikus 
lehetőségei mellett előadások hangzanak el 
az em beri genom project állásáról, a vacci
natio új lehetőségeiről, a génmanipuláció 
és génterápia orvosbiológiai és etikai ki
hívásairól, valamint a medicina számos 
ágazatának genetikai forradalm áról.
A szim pózium  jelentőségét, egyben hatás
fokát emeli, hogy rendezvénysorozat ré
szeként jelenik meg, m elynek során no
vem ber 5-8. között a Semmelweis-em- 
lékelőadásra, a Semmelweis Tudományos 
Fórum ra és a Dies Academ icusra is sor 
kerül.
A rendezvénysorozat biztosítja, hogy igen 
sok egyetemi és nem egyetemi elméleti és 
klinikai szakem ber jelenjen meg, vegyen 
részt aktívan vagy érdelődőként az ese
ményeken.
Kérjük, részvételével segítse elő a Sem
melweis-szimpózium sikerét!

Az MTA Szegedi A kadém iai Bizottság 
Sebészeti és Kísérletes Sebészeti Munka- 
bizottsága, a Magyar Sebész Társaság 
Dél-m agyarországi Szekciója, a SZOTE 
Sebészeti Klinikája és Kísérletes Sebé
szeti Intézete L a p a r o s c o p e s  to v á b b k é p z ő ' 
t a n fo l y a m o t  szervez.
A tanfolyam  helye: Szent-Györgyi Albert 
O rvostudom ányi Egyetem Sebészeti Kli
nika és Kísérletes Sebészeti Intézete 
Időpontja: 1997. o k tó b e r  3 0 - 3 1 .
Program:
1997. október 30., 9 óra
Továbbképző előadások:
1. P ro f. D r. D r. B. S c h y r a  (Chirurgische 
Klinik, Bernburg): Az endoscopos m űté
tek veszélyei és hibái
2. P ro f. D r. W. W a y a n d  (2. Chirurgie AKH, 
Linz): A minim ál invazív sebészet helyzete 
A usztriában
3. D r. m e d . M . W a lz  (Allgemeinchirurgie, 
Universitätsklinikum, Essen): A retroperi- 
toneum  laparoscopos sebészete
4. P ro f. D r. B a lo g h  Á d á m  (SZOTE Sebé
szeti Klinika, Szeged): D iagnosztika vál
tozása az epekőbetegség sebészi kezelésé
ben
5. P ro f. D r. B a ltá s  B é la  (Hollós József Kh. 
Sebészeti Osztály, Kecskemét): Rizikó- 
faktorok és szövődmények a laparoscopos 
sebészetben
6. D r. L á z á r  G y ö r g y  (SZOTE Sebészeti 
Klinika, Szeged): Laparoscopos cholecys- 
tectom iát követő epecsorgás

7. D r. S z e n d r ő i  T ib o r  (Kenézy Gyula Kh. 
Debrecen): Subfascialis endoscopos per
forans ligatura (SEPS)
Videobemutató
M űtéti dem onstráció: Lumbalis sym pha- 
tectom ia m inim al invasiv technikával, 
Subfascialis endoscopos perforans ligatu
ra
1997. október 31., 9 óra
Előadások:
1. D r. O lá h  T ib o r  (Szeged MJV. Ö nkorm . 
Kh.): Thoracoscopos nyelőcső m űtétek
2. P riv . D o c . H . F e u s s n e r  (C hirurgische 
Klinik und Poliklinik der TU, K linikum  
rechts der Isar, M ünchen): A gyom or és az 
oesophago-gastricus junctio  laparosco
pos sebészete
3. D r. H a jd ú  Z o l tá n  (Kenézy Gyula Kh. 
Debrecen): A cardia tájék jó indu la tú  m eg
betegedéseinek laparoscopos sebészete 
M űtéti dem onstráció
Laparoscopos kutya m űtét végzése (Nis
sen fundoplicatio, gastropexia, gastro- 
entero anastom osis készítése)
Helyszín: Szent-Györgyi A lbert OTE Kí
sérletes Sebészeti Klinika m űtője 
Tanfolyamzárás 
Közös vacsora
A tanfolyam tám ogatója a Johnson & 
Johnson H ungária Kft.

VIDEOTON Holding Rt. Ipari Park  Vál
lalat megvételre felajánlja röntgengépét. 
Érd.: Dr. Ozorok István,

tel.: 22/312-730/2429 m.

Budapest frekventált helyén (XI. kér., 
Kosztolányi D. tér) új, elegáns orvosi ren
delő kiadó. Tel.: 06-23-430-359.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet 
Tudományos Bizottsága 1997. október 
30-án, csü tö rtökön , délután 14 óra 30 
perces kezdettel ünnepi tudom ányos ülést 
rendez az intézet díszterm ében dr. Salacz 
Pál születésének 100. évfordulója alkal
mából.
A tudom ányos ülés elődásai:
1. Emlékezés dr. Salacz Pál születésének 

100. évfordulójára
Előadó: K o v á c s  Á r p á d  dr.

2. Hüvelyi fertőzések korszerű d iagnosz
tikája és kezelése
Előadó: S z i l l e r  I s tv á n  dr.

3. A változás kora; tények és lehetőségek 
Előadó: B a r n a  J á n o s  dr.

A Magyar Pszichiátriai Társaság IV . N e m 
z e t i  K o n g r e s s z u s a  1998. j a n u á r  2 8 -3 1 .  
között kerül m egrendezésre B udapesten a 
Villányi Ü ti Konferencia K özpontban 
(Cím: 1114 Bp., Villányi út 11-13.)
Fő téma: Pszichiátriai betegségek nép
egészségügyi jelentősége 
További inform ációkért kérjük  fordul
janak  a Blaguss-Volánbusz Kongresszusi 
Irodához (regisztráció, szállás, p rogra
mok, kiállításszervezés)
Cím: 1051 Budapest, Erzsébet té r  Autó
busz-pályaudvar
Tel.: 117-7777; Fax: 266-1585, E-mail 
benyhei.blaguss@ volánbusz.hu
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H I P E R K E R A T Ó Z I S S A L  
J ÁRÓ B Ő R B E T E G S É G E K
T R A D I C I O N Á L I S  G Y Ó G Y S Z E R E

Az egyetlen lokális készítmény, 
melyet bőrgyógyász szakorvosok 
arthropathia és erythroderma psoriaticá- 
ban 90 %-os támogatottsággal rendelhetnek 
(Népjóléti Közlöny 1997. május 12.)

Családorvosok is rendelhetik.
(Népjóléti Közlöny 1997. január 10.)

Közgyógyellátottak számára térítésmentes
(Népjóléti Közlöny 1997. május 12.)

Schering-Plough Central East AG 
Információs Iroda
1027 Budapest, Kapás u. 11-15. Tel.: 201-2850 Fax.: 201-3003



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Az Á llam pusztai Országos Büntetés-vég
rehajtási Intézet (6327 Állampuszta) p a 
rancsnoka pályázatot hirdet beosztott or
vosi munkakör betöltésére.
A pályázó főbb feladatai:
-  a fogva tarto tt és a személyi állom ány 

egészségügyi ellátása.
Pályázati feltételek:
-  m agyar állampolgárság (állandó beje

lentett lakóhely),
-  büntetlen előélet.
Előnyben részesül az a pályázó, aki fog
lalkozásegészségügyi vagy belgyógyász 
szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik. 
Pályázathoz m ellékelni kell:
-  részletes szakm ai önéletrajz,
-  szakmai képesítést igazoló oklevél(ek) 

másolatát.
Illetm ény a szolgálati idő függvényében, 
megállapodás szerint.
Szolgálati lakást (igény szerint) tu dunk  
biztosítani.
A pályázatokat az intézet parancsnokához 
kell benyújtani a megjelenéstől szám ított 
15 napon belül.
Bővebb inform ációt a 78-407-860, 
78-407-847, 78-407-684 (236-os m ellék) 
telefonszámokon adunk.

A Szent M argit K órház főigazgatója (1032 
Budapest, Bécsi ú t 132.) pályázatot h irdet 
Ú jszülött Osztályán 1 fő  gyerekgyógyász 
szakorvosi állás betöltésére.
Pályázati határidő a megjelenéstől szám í
tott 30 nap.

Gusztonyi Ágnes dr. 
főigazgató

A K isvárdai V árosi Kórház főigazgatója 
pályázatot h irdet 2 fő  szemész szakorvosi 
állás betöltésére.
Pályázati feltétel: m agyar egyetemen szer
zett orvosi diplom a, szakirányú szakorvo
si képesítés, de szakvizsga előtt állók je 
lentkezését is várjuk. Bérezés a Kjt. a lap
ján. Szolgálati lakás megbeszélés tárgyát 
képezi.
Pályázathoz csatolandó: orvosi diplom a, 
szakorvosi képesítésről a bizonyítvány 
m ásolata, szakm ai önéletrajz.
A szabályosan felszerelt pályázati kérel
m eket a kórház főigazgatójához lehet be
nyújtani a megjelenéstől számított 30 na
pon belül.

A MÁV K órház -  Budapest (Podm a- 
niczky u. 111.) Baleseti Sürgősségi O sztá
lya egy fő  belgyógyász szakorvost keres 
felvételre, azonnali belépéssel.
Feltétel: belgyógyász szakvizsga.
A felvételnél oxyologiai jártasság előnyt 
jelent.
Bérezés: a Kjt. szerint.
Érdeklődni: a fenti osztályvezető főorvo
sánál személyesen vagy telefonon a 
269-5656-os telefonszámon.

A Fővárosi Szent István K órház főigaz
gatója pályázatot hirdet az I. Krónikus Bel
gyógyászati Osztályára osztályvezető fő
orvosi munkakörbe.
Pályázati feltételek: belgyógyászati szak- 
képesítés, 10 éves szakmai gyakorlat, veze
tői gyakorlat, 50 év alatti életkor.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szak
mai önéletrajzot, képesítést igazoló ok ira
tok m ásolatát, OONY igazolvány, MOK 
tagsági igazolvány másolatát, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az 
osztály m űködésére vonatkozó szervezé
si-vezetési elképzeléseket, hozzájárulást 
ahhoz, hogy  a pályázatot elbírálók a pá
lyázatot m egism erhessék.
Á pályázatot az intézmény cím ére (1096 
Budapest IX., Nagyvárad tér 1.) kérjük  be
nyújtani a N épjóléti Közlönyben tö rtén t 
megjelenés u tán  30 nappal.

A Fővárosi Szent István K órház főigaz
gatója pályázatot hirdet az II. Krónikus 
Belgyógyászati Osztályára osztályvezető 
főorvosi munkakörbe.
Pályázati feltételek: belgyógyászati szak- 
képesítés, 10 éves szakmai gyakorlat, ve
zetői gyakorlat, 50 év alatti életkor.
A pályázók közül előnyben részesülnek a 
tudom ányos fokozattal és kardiológiai 
gyakorlattal rendelkezők.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szak
mai önéletrajzot,képesítést igazoló okira
tok m áso latát, OONY igazolvány, MOK 
tagsági igazolvány másolatát, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az 
osztály m űködésére vonatkozó szerve
zési-vezetési elképzeléseket, hozzájárulást 
ahhoz, ho g y  a pályázatot elbírálók a pá
lyázatot m egism erhessék.
Á pályázatot az intézmény cím ére (1096 
Budapest IX., Nagyvárad tér 1.) kérjük 
benyújtani a Népjóléti Közlönyben tö r
tént m egjelenés után 30 nappal.

A Fővárosi Szent István K órház főigazga
tója pályázatot hirdet az II. Belgyógyászati 
Osztályára osztályvezető főorvosi munka
körbe. (Az osztály diabetológiai és neph- 
rologiai profilú .)
Pályázati feltételek: belgyógyászati szak- 
képesítés, 10 éves szakmai gyakorlat, ve
zetői gyakorlat, tudományos fokozat, dia
betológiai vagy nephrologiai gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szak
mai önéletrajzot, képesítést igazoló okira
tok m áso latát, OONY igazolvány, MOK 
tagsági igazolvány másolatát, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az 
osztály m űködésére vonatkozó szervezé
si-vezetési elképzeléseket, hozzájárulást 
ahhoz, ho g y  a pályázatot elbírálók a pá
lyázatot megism erhessék.
Á pályázatot az intézmény cím ére (1096 
Budapest IX., Nagyvárad té r 1.) kérjük 
benyújtani a Népjóléti Közlönyben tö r
tént m egjelenés után 30 nappal.
Az állás 1998. január 1-től tö lthető  be.

Az MH egészségügyi csoportfőnök pályá
zatot hirdet az MH Központi H onvédkór
ház P a th o lo g ia i  O s z tá ly , o s z t á l y v e z e t ő  f ő 
o r v o s i  b e o s z tá s r a .
Pályázati feltételek:
-  Pathologiai szakképesítés.
-  Legalább 10 éves szakmai gyakorlat.
-  Egy idegen nyelv ismerete.
-  Egészségügyi alkalmasság.
-  Büntetlen és feddhetetlen előélet.
-  Polgári személy esetén -  45 éves élet

korig -  a hivatásos katonai szolgálat vál
lalása.

-  A pályázat elbírálásánál e lő n n y e l  já r ,  ha 
a jelentkező jártassággal b ír osztályve
zető vagy osztályvezető-helyettesi teen 
dők ellátásában. Az orvosképzésben va
ló tapasztalat és részvétel.

A pályázathoz mellékelni kell:
-  Szakmai önéletrajz.
-  Végzettséget, nyelvismeretet tanúsító  

valam ennyi okirat másolatát.
-  H árom  hónapnál nem  régebbi erkölcsi 

bizonyítványt.
-  Nyilatkozatot a pályázati anyag e lb írá

lásában részt vevők betekintési jogáról.
Bérezés a Magyar Honvédségnél érvényes 
bérrendszer alapján.
A pályázat benyújtásának határide je  a 
megjelenéstől szám ított 30 napon  belül.
A pályázatot az MH Központi H onvédkór
ház főigazgatója útján (1134 B udapest, 
Róbert Károly krt. 44.) az MH egészség- 
ügyi csoportfőnökhöz kell benyújtani.

A M agyar Honvédség parancsnoka, ve
zérkari főnök pályázatot h irdet az MH 
Egészségvédelmi Intézet főigazgatói be
osztására.
Pályázati feltételek:
-  orvostudom ányi egyetemi végzettség, 

szakvizsga;
-  legalább 5 éves egészségügyi vezetői 

m unkakörben eltöltött szakm ai vezetői 
gyakorlat;

-  a M agyar Honvédség egészségügyi szol
gálatában hivatásos állom ányban tö ltö tt 
szakm ai gyakorlat;

-  legalább egy idegen nyelv ism erete;
-  egészségügyi alkalmasság;
-  büntetlen és feddhetetlen előélet;
-  polgári személy esetén -  45 éves korig  -  

a hivatásos katonai szolgálat vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnnyel jár, ha  a 
jelentkező:
-  aktív katona,
-  katonai és katasztrófaorvostani szakis

meretekkel,
-  a katonai egészségi alkalm asság e lb írá

lása, a katonai közegészségügy és já r 
ványvédelem szervezésében, irány ításá
ban jártassággal,

-  tudom ányos fokozattal,
-  állami nyelvvizsgával rendelkezik.
A pályázathoz mellékelni kell:
-  szakm ai önéletrajzot;
-  végzettséget, képzettséget, nyelvism ere

tet, tudom ányos fokozatot tanúsító  vala
m ennyi okirat másolatát.

Bérezés a Magyar Honvédségnél érvényes 
bérrendszer alapján.
A pályázatot a HVK Egészségügyi Cso
portfőnökségre postán (Budapest, 1885)
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vagy személyesen (Budapest XIII., Lehel 
u. 33-35. HM-II 2. épület VII. em elet 706. 
Telefon: 67-73) kell benyújtani.
A benyújtás határideje: a pályázati felhí
vás Honvédelmi Közlönyben történő 
megjelenésétől számított 15 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a be
nyújtási határidő leteltétől szám íto tt 15 
nap.
A pályázati felhívás a H onvédelm i Köz
lönyben, a Magyar H onvédben és az Or
vosi H etilapban kerül közzétételre.

F o d o r  L a jo s  
a l tá b o r n a g y  

H V K F I .  h e ly e t te s

A H onvéd Vezérkar egészségügyi csoport
főnökének pályázati felhívása az MH 
Egészségvédelmi Intézet p s z i c h o l ó g i a i  a l 
k a lm a s s á g v i z s g á ló  o sz tá ly , o s z t á l y v e z e t ő  
f ő p s z i c h o ló g u s i  b e o s z tá s á n a k  betöltésére. 
R endszeresített rendfokozat: alezredes. 
R endszeresített beosztási kategória: V. 
Pályázati feltételek:
-  Bölcsésztudományi egyetem en szerzett 

pszichológusi diploma, m unka- vagy 
klin ikai szakpszichológusi képesítés.

-  Legalább 3 év pszichológiai alkalm asság 
vizsgálatban eltöltött vezetői gyakorlat.

-  Legalább egy idegen nyelv ism erete.
-  B üntetlen előélet.
-  Egészségügyi alkalmasság.
-  Polgári személy esetén -  45 éves korig -  

a hivatásos katonai szolgálat vállalása.
Előnyt jelent:
-  Tudom ányos fokozat.
-  Állami nyelvvizsga.
-  Aktív katona.
A pályázathoz csatolandó: szakm ai ön
életrajz, végzettséget, képzettséget, nyelv- 
ism eretet stb. tanúsító valam ennyi okirat 
másolata.
Egyéb információ:
-  Bérezés: a Magyar H onvédségnél érvé

nyes bérrendszer alapján.
-  H atáridő: a pályázati felhívás H onvédel

m i K özlönyben történő m egjelenésétől 
szám íto tt 30 napon belül.

-  Elbírálás: a benyújtási h a tá r id ő t követő 
30 nap.

-  A pályázatot a HVK Egészségügyi Cso
portfőnökség  gyógyító osztályvezető fő
orvosához postán (1885 B udapest), vagy 
szem élyesen (MH Központi Honvéd
kórház „C” épület I. em., B udapest XIII. 
kér., R óbert Károly krt. 44.) kell benyúj
tani.

A pályázati felhívás a H onvédelm i Köz
lönyben, a Magyar Honvédben és Magyar

Pszichológiai Társaság értesítőjében kerül 
közzétételre.

S v é d  L á s z ló  dr. 
o r v o s  v e z é r ő r n a g y  

F IV K  e g é s z s é g ü g y i  c s o p o r tő n ö k

A H onvéd Vezérkar egészségügyi csoport
főnökének pályázati felhívása az MH 
Egészségvédelmi Intézet f i z i k a i  a l k a l m a s 
s á g v i z s g á ló  o s z tá ly ,  o s z tá l y v e z e tő  fő e r g o -  
n ó m u s i  b e o s z tá s á n a k  betöltésére. 
R endszeresített rendfokozat: alezredes. 
R endszeresített beosztási kategória: V. 
Pályázati feltételek:
-  Egyetem i végzettség, teljesítmény- vagy 

terheléses élettani szakirányú képesítés.
-  Legalább 3 év alkalmasság vizsgálatban 

eltö ltö tt vezetői gyakorlat.
-  Legalább egy idegen nyelv ismerete.
-  B üntetlen előélet.
-  Egészségügyi alkalmasság.
-  Polgári szem ély esetén -  45 éves korig -  

hivatásos katonai szolgálat vállalása.
Előnyt jelent:
-  Tudom ányos fokozat.
-  Állam i nyelvvizsga.
-  Aktív katona.
A pályázathoz csatolandó: szakm ai ö n 
életrajz, végzettséget, képzettséget, nyelv- 
ism eretet stb. tanúsító okirat másolata. 
Egyéb inform áció:
-  Bérezés: a Magyar Honvédségnél érvé

nyes bérrendszer alapján.
-  H atáridő: a pályázati felhívás Honvédel

m i K özlönyben történő megjelenésétől 
szám ított 30 nap.

-  Elbírálás: a benyújtási határidőt követő 
15 nap.

-  A pályázatot a HVK Egészségügyi Cso
portfőnökség  gyógyító osztályvezető fő
orvosához postán  (1885 Budapest), vagy 
szem élyesen (MH Központi H onvéd
kórház  „C” épület I. em., Budapest XIII. 
kér., R óbert Károly krt. 44.) kell benyúj
tani.

A pályázati felhívás a Honvédelmi Köz
lönyben, a M agyar Honvédben és Orvosi 
H etilapban kerü l közzétételre.

S v é d  L á s z ló  dr. 
o r v o s  v e z é r ő r n a g y  

H V K  e g é s z s é g ü g y i  c s o p o r t fő n ö k

A H onvéd Vezérkar egészségügyi csoport
főnökének pályázati felhívása az MH 
Egészségvédelm i Intézet s o r o z ó o r v o s i  o s z 
tá ly  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s i  beosztásának 
betöltésére.

Rendszeresített rendfokozat: alezredes. 
Rendszeresített beosztási kategória: V. 
Pályázati feltételek:
-  O rvostudom ányi egyetemi végzettség, 

szakvizsga.
-  Legalább 3 év egészségügyi vezetői 

m unkakörben eltöltött vezetői gyakor
lat.

-  Legalább egy idegen nyelv ism erete.
-  Büntetlen előélet.
-  Egészségügyi alkalmasság.
-  A Magyar Honvédség egészségügyi szol

gálatában hivatásos állom ányban töltött 
szakm ai gyakorlat.

Előnyt jelent:
-  Tudományos fokozat.
-  Állami nyelvvizsga.
-  A katonai egészségügyi alkalm asság el

bírálása terén  szerzett jártasság.
A pályázathoz csatolandó: szakm ai ön
életrajz, végzettséget, képzettséget, nyelv- 
ism eretet stb. tanúsító valam ennyi okirat 
másolata.
Egyéb információ:
-  Bérezés: a Magyar Honvédségnél érvé

nyes bérrendszer alapján.
-  H atáridő: a pályázati felhívás H onvédel

mi Közlönyben történő m egjelenésétől 
szám ított 30 napon belül.

-  Elbírálás: a benyújtási határidő t követő 
15 nap.

-  A pályázatot a HVK Egészségügyi Cso
portfőnökség gyógyító osztályvezető fő
orvosához postán  (1885 B udapest), vagy 
személyesen (MH Központi H onvéd
kórház „C” épület I. em., B udapest XIII. 
kér., R óbert Károly krt. 44.) kell benyúj
tani.

A pályázati felhívás a Honvédelmi Köz
lönyben, a M agyar Honvédben és Orvosi 
Hetilapban kerül közzétételre.

S v é d  L á s z l ó  dr. 
o rv o s  v e z é r ő r n a g y  

H V K  e g é s z s é g ü g y i  c s o p o r t fő n ö k

Az Országos Orvosi Rehabilitációs In té
zet (1528 Budapest XII., Szanatórium u. 2.) 
főigazgató főorvosa pályázatot h irdet 
s z a k o r v o s i  m u n k a k ö r  betöltésére.
Pályázati feltétel: klinikai alapszakképe
sítés.
Előny: belgyógyászati, ill. neurológiai 
szakképesítés és idegen nyelvtudás.
A mozgásszervi rehabilitációs szakvizsga 
megszerzése kötelező.
Bérezés: Kjt. szerint + mozgóbér ju tta tása . 
A pályázatot kérjük az intézet főigazgató 
főorvosának benyújtani.
Telefonszám: 200-8830.

„... A z  e m b e r e k  e g y ü t té lé s é n e k  l e g n a g y o b b  te h e r té te le  a z  ir ig y s é g ,  a  k ö z ö m b ö s s é g , a z  ö n z é s ,  r ö v id e n  a  s z e r e t e t  h iá n y a . E m ia t t  r o s s z a b 
b a k  v a g y u n k  a  ra g a d o zó  v a d á l l a t o k n á l ,  m e r t  é r t e l m ü n k  tö b b r e  k é p e s í t ,  m i n t  a  l é t f e n n ta r tá s  k é n y s z e r e ”.

P e tr i  G á b o r
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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 tanulm á
nyokat, esetismertetéseket közöl a klinikai kutatás bárm ely 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.

K éziratok. 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 e lő tt, ,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. M egszer
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 M edicus 
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 m ondat
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 m etodi
ka alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő irodalomra.

A kézirathoz csatolni kell klinikofarmakológiai vizsgálatok 
esetén az illetékes etikai bizottság állásfoglalását, és ezt a m ód
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 m tsai” (4 szerző esetén a három szerző 
neve után „és mtsa”) írandó. A folyóiratok nevének nemzetközi 
rövidítését kell használni.

Példák:
B a ju s z , S . : Interaction o f trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: Elődi Pál. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1984, 277-298. old.
C a s o la r o , M . A . F e lls , G . , W ew ers, M . é s  m ts a i :  Augmentation 
of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human 
alpha-l-antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 6 3 , 2015—2023. 
R ó n a i  P . , D a u b n e r  К . : A Dixon műtéttel szerzett tapasztalataink. 
Orv. Heül., 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 csigolyadeformitás prevalenciája hazánkban 
az Európai Vertebralis Osteoporosis Study

Poor Gyula dr.1, Kiss Csaba dr.1, Szilágyi Mariann dr.1, Mituszova Mila dr.1, Terence W. O’Neill dr.2, 
Dieter Felsenberg dr.3 és Alan J. Silman dr.2
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest (főigazgató: Bálint Géza dr.)1
University o f Manchester, ARC Epidemiology Research Unit (igazgató: Alan J. Silman dr.)2
Freie Universität Berlin, Steglitz Medical Centre, Radiologische Abteilung (osztályvezető: Dieter Felsenberg dr.)3

A szerzők a dolgozatban az osteoporosis egyik legfon
tosabb következményének tekintett csigolyadeformitás 
gyakoriságáról és megoszlásáról számolnak be az első, 
reprezentatív mintán történt hazai keresztmetszeti-po
pulációs vizsgálat eredményei alapján. A klinikai-epi
demiológiai project az ORFI-ban a 19 országot és 36 
centrumot összefogó Európai Vertebralis Osteoporosis 
Study keretében folyik. A random kiválasztott, ötéven
ként rétegzett ötven év feletti populáció nőkön 324, fér
fiakon 300 főből állott. Az oldalirányú háti gerinc
felvételek két különböző radiomorfometriás kritéri
umrendszer figyelembevételével, központilag kerültek 
kiértékelésre. A szigorúbb McCloskey-Kanis-definíció 
alapján a vizsgált nők 16,7%-ában, míg a férfiak 18,7%- 
ában találtunk legalább egy csigolyadeformitást. Ezen 
prevalenciaértékek a többi európai országgal történt 
összehasonlítás után egyaránt magasnak bizonyultak, 
megközelítve, illetve férfiak esetén meghaladva a leg
magasabbnak talált svédországi gyakoriságot. Az élet
kor hatására a csigolyadeformitás prevalenciája a női 
nemben nőtt, 50 és 59 év között a férfiak, 75 év felett a 
nők dominanciája volt megfigyelhető. Nőkön a thora
calis XI-es, míg férfiakon a lumbalis III-as csigolya volt 
legtöbbször érintve, a deformitás leggyakrabban ék tí
pusú volt. A vizsgálati eredmények extrapolálása 
alapján elmondható, hogy a két nemben megközelítő
leg azonos számú csigolyadeformitás Magyarországon 
mintegy ötszázezer főt érint, az életminőség potenciális 
romlásával. Ez az enormis szám a Nemzeti Osteoporo
sis Program és más preventív-kuratív stratégiák követ
kezetes végrehajtását teszi szükségessé.

K u lc s s z a v a k :  csigolyadeformitás, prevalencia, keresztm etszeti 
populációs vizsgálat, reprezentatív  hazai női és férfi minta, 
Európai Vertebralis O steoporosis Study

Az osteoporosis napjainkra világszerte és hazánkban is 
kiemelkedő népegészségügyi problémává vált (6,19,26). 
Ezt a betegség gyakorisága, a fájdalomra, rokkantságra, 
életminőségre gyakorolt hatása, a következményekkel 
asszociált magasabb mortalitás és a tetemes költségek 
egyaránt alátámasztják (8,27,28,31).

A kórkép legfontosabb konzekvenciáit a combnyak
táji, radius és vertebralis fracturák jelentik (5,7,18,30). A 
combnyaktáji és a perifériás végtagtörések jellemzője, 
hogy a kialakult tünetek akut ellátást tesznek szükséges-

Prevalence of vertebral deformity in Hungary: The 
European Vertebral Osteoporosis Study. Prevalence 
and distribution of vertebral deformity regarded as 
classic marker of osteoporosis are reported on the basis 
of the results of the first Hungarian cross-sectional 
population-based survey. The clinical-epidemiological 
project is conducted by the National Institute of 
Rheumatology and Physiotherapy in Hungary in the 
frame of the European Vertebral Osteoporosis Study 
which comprises 19 countries and 36 centres. A random 
sample of 324 females and 300 males aged 50 years and 
over stratified in 5-year age bands was recruited. 
Lateral spinal X-rays were evaluated centrally by two 
different morphometric methods. Based on the 
McCloskey-Kanis criteria the prevalance of all defor
mities was 16.7% in females and 18.7% in males. These 
values from Hungary have been considered high com
pared to the prevalence rates of other European count
ries, approaching, and in males exceeding, the highest 
rates gained from Sweden. In females the prevalence in
creased with age, men aged 50-59 years and women 
aged 75 years and over had higher prevalence of defor
mity compared to the other sex. In females vertebra 
thoracic 11, in males that of lumbar 3 were mostly af
fected, wedge deformities occured most frequently. 
Extrapolating the results we can conclude that vertebral 
deformity found in both sexes similarly, affects approxi
mately 500,000 individuals in Hungary along with the 
potential deterioration of quality of life. This enormous 
burden requires the consistent fulfilment of the Natio
nal Osteoporosis Program and other preventive-cura
tive strategies.

K e y  w o rd s:  vertebral deformity, prevalence, cross-sectional 
population-based survey, representative H ungarian sam ple of 
females and males, European Vertebral Osteoporosis Study

sé, ezért ezek gyakoriságát a statisztikák legtöbbször tük
rözik (16). Ugyanakkor a csigolyafracturák többnyire 
nem kerülnek regisztrálásra, sokszor hospitalizációra 
sem, annak ellenére, hogy a betegnek komoly fájdalmat 
okoznak (7,10,33). így a vertebralis fracturák, illetve az 
általuk okozott csigolyadeformitások valódi gyakorisá
gáról csak reprezentatív mintán történő populációs szű
rővizsgálatok segítségével szerezhetünk pontos informá
ciót. A csigolyatörések további fontos sajátsága, hogy a 
törésvonallal és legtöbbször ennek teljes gyógyulásával
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jellemzett egyéb törésekkel szemben, itt az elváltozást a 
normális csigolyaméretektől való különböző lokalizá
cióvá mennyiségi eltérés adja, mely az idővel nem mutat 
restitutiót. Mivel sem a normális egyéni csigolyamére
tekre, sem az attól való quantitativ eltérés nagyságára vo
natkozóan nincsenek szabályok, a különböző epidem io
lógiai vizsgálatokban eltérően definiált csigolyafracturák 
gyakorisága nem hasonlítható össze. Hazai adatokkal -  
sok más országhoz hasonlóan -  korábban mi sem ren
delkeztünk ezen a téren (26).

A csigolyadeformitások kontinensünkön történő 
gyakoriságának és sajátságainak megállapítására ezek a 
szempontok egy egységesen tervezett, kivitelezett és ér
tékelt nemzetközi, multicentrikus vizsgálat végzését in
dokolták. Az 1990-ben elindított Európai Vertebralis Os
teoporosis Study (EVOS) 19 ország 36 centrumában je
lenleg is folyik mint Európai Prospectív Osteoporosis 
Study (EPOS). A vizsgálatban hazánk részéről az Orszá
gos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet vesz részt. A 
projectet a WHO, az Európai Közösség Concerted Action 
in Epidemiology programja, a European Foundation for 
Osteoporosis and Bone Diseases és a brit Arthritis and 
Rheumatism Council szakmailag egyaránt támogatja. A 
nagyszabású és sokirányú tanulmány célja a csigolyade
formitás prevalenciájának kor, nem, régiók és országok 
szerinti megállapítása mellett a megbetegedést előidéző 
tényezők feltárása, a kórkép egészségügyi és társadalmi 
összhatásának felbecsülése és egy átfogó preventív prog
ram kidolgozása. Jelen dolgozatunkban csak a csigolya
deformitásokra vonatkozó vizsgálatok adatainak ismer
tetésével foglalkozunk.

Anyag és módszer

A  v iz s g á la t  te r v e ze te
C entrum onként az adott popu lác ió ra  jellem ző m integy 600 
fős (300 nő, 300 férfi) 50 év feletti ran d o m  m inta behívására, 
keresztm etszeti vizsgálatára (cross-sectional study) és k ö 
vetésére (prospectiv cohort study) nyílt lehetőség. Ez E u rópá
ban  összesen 17 342 személy (átlagéletkor 64,1 ± 8,6 év, k ö zü 
lük  9364 nő) vizsgálatát jelentette és 16 119 személynél sike
rü lt röntgenfelvételeket készíteni. A rétegezett m inta férfiak
ná l és nőknél egyaránt hat ko rcsopo rto t (50 -54 ,55-59 ,60-64 , 
65-69, 70-74, 75+), és korcsoportonkén t a terv szerint 50-50 
fő t tarta lm azott. H azánkban a vegyes lakosságösszetételű (la
kótelep i és családi-társasházas települések, ipari, m ezőgazda- 
sági és adm inisztratív  foglalkoztatottság) budapesti III. k e rü 
le tben  végeztük el a szűrővizsgálatot, a reprezentatív m in tá t a
III. kerületi Tüdőgondozó által ny ilván tarto tt és rendelke
zésünkre bocsáto tt mintegy 120000 fős listáról szám ítógépes 
p rogram m al random  m ódon je lö ltük  ki. A levélbeli m egke
resésünk  alapján behívott 908 főből 641 jelent meg am b u 
lanciánkon. A megjelenési arány (response  rate) tehát 70%-os 
volt, am i m eghaladta az összes eu ró p a i ország esetében ta 
pasz ta lt átlagot (54%) és a rep rezen tativ itást kellőképpen b iz 
tosíto tta . A vizsgálatunkon m egjelent 641 főből 624-nél sike
rü lt jó  m inőségű röntgenfelvételt készíten i. Ezek közül 324 nő 
(átlagéletkor 64,5 ± 9,3, 50-90 év) és 300 férfi (átlagéletkor
64,7 ± 9,1, 50-87 év) volt. A b eh ívo tt személyek kikérdezé
se alapján részletes kérdőívet tö ltö ttü n k  ki, testsúly-, te s t
m agasságm érés, vérvétel, valam int a röntgenfelvételek m el
le tt osteodenzitom etriás vizsgálatok történtek. A k é rd ő 
íven kapott válaszok értékelését, v a lam in t a röntgen- és osteo
denzitom etriás vizsgálatok eredm ényeinek összehasonlít
hatóságát többlépcsős előzetes képzés és a vizsgálat ideje alatt, 
a koordináló centrum m al való folyam atos egyeztetés b iztosí
totta.

R a d io ló g ia i  v iz s g á la t
O ldalirányú háti és ágyéki gerincfelvétel történ t standard  
protokoll szerint, mely a betegek pozicionálását és a radiológiai 
technikát egyaránt szigorúan előírta. A h á ti felvétel a thoracalis 
VII-es, az ágyéki a lum balis II-es csigolyára volt centrálva. A 
film -fókusztávolság 120 cm volt. A tanulm ány kezdetét m eg
előzően m inden centrum  m intaküldéssel igazolta az általa k é 
szített felvételek megfelelő minőségét. Az ORFI radiológusa 
(Sz. M.) által előzetesen leletezett röntgenfilm eket m inden ese t
ben  Berlinbe, a Radiológiai Koordináló Központba (D. F.) k ü ld 
tük  egységes m orfom etriás kiértékelés céljából (35). Itt a th o ra 
calis IV. és lumbalis IV. közötti csigolyatestek alakjának rögzí
tése céljából hat pont került megjelölésre, kettő-kettő az elülső 
( H a )  a középső ( H m ) és a hátulsó ( H P) csigolyamagasságot h a tá 
rozta m eg (1. á b r a ) . A pontok  rögzítése, táro lása és a magasság 
k iszám ítása kom puteren történt. A m ódszer reprodukálhatósá
gát korábbi vizsgálatokban tesztelték és az igen jónak (variá
ciós koefficiens 1,6%) bizonyult (35). Az általunk küldött film e
ken nőknél összesen 4212, férfiaknál pedig 3900 csigolya került 
átvizsgálásra. A különböző típusú deform itások m eghatározá
sa csigolyánként speciális kom puterprogram  által m egszabott 
algoritm us szerint történt.

1. ábra: A csigolyatest diagram ja az elülső, középső és hátulsó 
csigolyamagasságot kijelölő hat ponttal (HA = elülső 
csigolyamagasság, HM = középső csigolyamagasság,
HP = hátulsó  csigolyamagasság)

A  c s ig o ly a d e fo rm itá s  d e f in iá lá sa
A deformitás definiálása céljából két m orfom etriás kritérium - 
rendszer került felhasználásra. Mindkettő a vizsgált csigolyán 
talált hányadosoknak a normális referenciaértékekkel (számtani 
közép és standard deviáció, SD) való összehasonlításán alapul. A 
referenciaértékeket centrumonként, nem enként és csigolyama
gasságonként (Th IV.-L IV.) számították ki, a deformált és nem  
deform ált csigolyák méreteit egyaránt tartalm azó vizsgálati pool- 
ból, a szélső értékek levágásával (trimmeléssel). Mindhárom típu 
sú csigolyadeformitás (ékcsigolya, bikonkáv halcsigolya és kom- 
pressziós-crush csigolya) egyaránt kiértékelésre került. Az 
E a s te l l - M e l to n -  (másképpen E a ste ll-)  m ódszer (9) szerint vala
mely típusú csigolyadeformitás akkor áll fenn, ha a vizsgált csi
golyán az alábbi hányadosok közül egy érték a referenciaértéknél 
legalább 3 SD-vel kisebb: H a/ H P, H m/ H p, H P/ H P alatti, H p/ H p  feletti ( H p  
alatti és Hp feletti a vizsgált csigolya feletti és alatti csigolya hátulsó 
magasságát jelenti). A M c C lo s k e y  és K a n is  által leírt (másképpen 
M c C lo s k e y - )  módszer ugyancsak a norm álistól 3 SD-nyi csökke
nést vesz figyelembe, azonban szigorúbb, m ert m ár két-két k rité
rium ot tartalm az és a vizsgált csigolyával szomszédos négy csi
golya hátulsó magasságából számolt predictiv hátsó magasságra 
( H p p red) vonatkoztat (17). Eszerint vertebralis deformitás az aláb
bi kritérium ok teljesülése esetén van jelen:
1. H a /H p  csökkent és a H a/ H ppred < 3 SD a referencia középérték 

alatt:
2. H m /H p  csökkent és a H m/H p pred < 3 SD a referencia közép

érték  alatt, vagy
3. H a /H p  pred csökkent és a H p /H ppred < 3 SD a referencia közép

érték  alatt.

2648



A n a líz is
A csigolyadeformitás prevalenciáját azon személyek arányából 
számoltuk, akiknél a fenti kritérium ok alapján legalább egy 
csigolyadeformitást találtunk. Az adatok nem enként külön ke
rültek kiszám ításra. A nyers (crude) nem-specifikus prevalen- 
cia értékeket a hazai (III. kerületi, budapesti, országos) népes
ség korcsoportonkénti megoszlására standardizáltuk az illesz
tett (adjusted) prevalenciák és az érintett személyek szám ának 
m egállapítása céljából (1). A vizsgálatban részt vett többi euró
pai ország adataival való összehasonlítást az európai populáció 
korm egoszlásához történő standardizálás tette lehetővé (11). 
Ezen országokat régiók szerint négy csoportba soroltuk, úgy
m int skandináv, kelet-európai, nyugat-európai és m editerrán 
országok. A statisztikai analízist az SPSS/PC és a GLIM prog
ram csom ag segítségével végeztük.

Eredmények

A  c s ig o ly a d e fo rm itá s  n e m e n k é n t ip r e v a le n c iá ja ,  h a za i  
és e u ró p a i v o n a tk o zá so k

A vizsgált reprezentatív hazai lakossági mintában az egy 
kritériumot használó E a s te l l- M e lto n -m ó d s z e r  alapján a 
csigolyadeformitás prevalenciáját (a legalább egy defor
mitással rendelkező személyek arányát) nők esetében 
21,3%-nak, (69/324), míg férfiak esetében 21,0%-nak 
(63/300) találtuk. A nő/férfi arány tehát megközelítőleg 
1:1. A két kritériumra épülő M c C lo s k e y -K a n is -m ó d s z e r  
szerint a csigolyadeformitással rendelkező személyek 
aránya nőknél 16,7%-nak (54/324), férfiaknál pedig 
18,7%-nak (56/300) bizonyult. A nő/férfi arány eszerint
0. 9:1 volt. Az átvizsgált csigolyák közül nőknél a 
M c C lo sk e y -módszerrel 84-et találtunk deformáltnak, 
ami az 54 legalább egy deformitással rendelkező sze
mélyre vonatkoztatva betegenként 1,55 deformált csigo
lyát jelent. Az 56 legalább egy deformitást mutató férfinál 
ugyanezen módszerrel összesen 75 csigolyaeltérést mu
tattunk ki, tehát az arány itt alacsonyabb, csak 1,33 volt. 
Tizenkilenc nő, és tizenhét férfi multiplex (2-5) csigolya
deformitással rendelkezett.

A hazai népességre történő extrapolációkor a szigo
rúbb M c C lo sk e y -kritériumok alapján kapott nyers ada
tokat vettük figyelembe. Az 1. tá b lá z a t  a III. kerületi, a 
budapesti és az országos lakossági összetételre standar
dizálva szemlélteti a csigolyadeformitás prevalenciáját és 
a legalább egy deformitással rendelkező személyek/be- 
tegek abszolút számát.

1. táblázat: A csigolyadeformitás nem enkénti nyers 
és standardizált prevalenciája, valam int a 
csigolyadeformitással rendelkező személyek becsült száma 
M agyarországon

Nő Férfi Nő/férfi
% % arány

A m intában talált
nyers prevalencia* EVOS 16,7 18,7 0,9

Direkt standardizált III. kerület 16,0 17,7 0,9
prevalencia** Budapest 16,5 17,9 0,9

M agyarország 15,8 17,7 0,9
Csigolya-
deform itással III. kerület 3 336 2 771 1,2
rendelkező Budapest 57942 44634 1,3
személyek M agyarország 260379 223 929 1,2
becsült szám a

* McCloskey-Kanis-számítás alapján kapott értékek 
** az adott népességmintára standardizálva

A hazai adatoknak a többi európai országból nyert 
prevalenciaértékekkel való standardizálás utáni össze
hasonlítását tartalmazza a 2. tá b lá z a t . Itt a mindkét mód
szer alapján nemenként és országonként számolt érté
keket régiók szerint csoportosítottuk és feltüntettük a 
kapott összeurópai átlagértékeket is. A két módszerrel 
számolt értékek centrumonként, férfiak (r = 0,80, p < 
0,01) és nők (r =0,75, p < 0,01) esetében egyaránt, szoros 
korrelációban vannak egymással. A táblázatból látható, 
hogy az országonként nyert értékek jelentős szórást 
mutatnak. Mindkét módszer alapján, mindkét nem vo
natkozásában egy kivétellel a legmagasabb értékeket a 
skandináv centrumokból, azon belül is Svédországból 
kaptuk. Mint látható, a hazai prevalencia nőknél és fér
fiaknál egyaránt a magas tartományban helyezkedik el, 
különösen férfiak esetén, ahol a M c C lo s k e y -s z á m ítá s  sze
rint a kapott európai átlagot jóval meghaladja. A csi
golyadeformitások férfiakban és nőkben való előfordu
lása mind hazai, mind összeurópai vonatkozásban meg
közelítőleg azonos volt.

A z  é le tk o r  h a tá s a

A csigolyadeformitással rendelkező budapesti (III. kerü
leti) nők és férfiak korcsoportok szerinti megoszlását 
szemlélteti a 2. á b ra . Megfigyelhető, hogy nők esetében 
az előfordulás az életkor előrehaladásával emelkedik, 
ugyanakkor férfiak esetében ez a tendencia nem volt ki
fejezett. A legalacsonyabb és legmagasabb értékek közöt
ti különbség nők esetében ötszörös, férfiaknál csak alig 
több mint másfélszeres. Míg az alacsonyabb korcsopor
tokban (50-54, 55-59) a férfiaknál jóval több csigolya
deformitást mutató személyt regisztráltunk, 75 év felett 
már a nők dominanciája érvényesült.

A c s ig o ly a d e fo rm itá so k  le g g y a k o r ib b  lo k a l iz á c ió ja  
és típ u sa i

A  3. á b rá n  a hazai vizsgálatban a M c C lo sk e y -módszerrel 
talált 159 csigolyadeformitás lokalizációját tüntettük fel 
nemenként. Egyértelmű, hogy nőknél a thoracalis XI-es 
csigolya a leginkább érintett és ezt követően a környező 
(LII., Th XII. és LI.) csigolyák deformitása fordul elő leg
gyakrabban. Férfiaknál a lumbalis III-as csigolya defor
mitása a gyakoriság tekintetében kiemelkedik, messze 
megelőzve az L II. és L I. csigolyák érintettségét. A csi
golyadeformitások típusai közül mindkét nemben az ék
deformitás fordult elő legtöbbször (49,1%), ezt követték 
a kompressziós (30,2%), majd a bikonkáv deformitások 
(20,7%) (3. tá b lá z a t ) .  A  nők esetében leggyakrabban ta
lált alsó háti és felső lumbalis csigolyadeformitások típu
sa ennek a gyakorisági sorrendnek megfelelt. A férfiak
nál domináns lumbalis III-as csigolya érintettsége dön
tően kompressziós típusú volt.

Megbeszélés

Dolgozatunkban a csigolyadeformitás gyakoriságát, 
okait és következményeit elemző első hazai keresztmet
szeti és longitudinális populációs vizsgálatból a preva- 
lenciára vonatkozó részleges eredményeket ismertetjük. 
A random mintavételen, megfelelő nagyságú vegyes ösz- 
szetételű populáción, jó megjelenési aránnyal történt 
szűrővizsgálat kellő repezentativitást biztosít, ezért a
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2. táblázat: A csigolyadeformitás standardizált prevalenciája* E urópában régiók, országok és centrum ok szerint nem enkénti 
bontásban

Eastell-m ódszer McCloskey-módszer
C entrum férfi 

% (SE)
nő

% (SE)
nő/férfi
arány

férfi 
% (SE)

nő
% (SE)

nő/férfi
arány

Skandinávia 24,2 25,8 1,07 16,2
15,7(2,1)

20,0 1,23
Norvégia Oslo 21,6 (2,4) 23,7 (2,5) 1,10 19,2 (2,3) 1,22
Svédország Malmö 26,7 (2,6) 27,8 (2,6) 1,4 16,7 (2,2) 20,7 (2,4) 1,24

Nyugat-Európa 20,6 19,2 0,93 11,6 11,4 0,98
Ausztria Graz 25,1 (2,5) 20,3 (2,3) 0,81 13,8(2,0) 13,9 (2,0) 1,01
Belgium Leuven 25,2 (3,5) 27,7(3,1) 1,10 14,4 (2,8) 20,3 (2,8) 1,41
Franciaország M ontceau 21,9 (2,5) 20,5 (2,6) 0,94 14,0(2,1) 12,9 (2,1) 0,92
Németország Berlin 15,5 (2,3) 22,9 (2,7) 1,48 7,7 (1,7) 13,5 (2,2) 1,75

(volt NSZK) (Steglitz)
Bochum 18,8 (2,3) 19,1 (2,6) 1,02 9,3 (1,7) 7,6 (1,8) 0,82
H eidelberg 16,4 (2,2) 16,4(2,3) 1,00 8,3 (1,6) 11,0(1,9) 1,33
Lübeck 22,1 (2,6) 15,5 (2,6) 0,70 13,6 (2,2) 7,7 (1,9) 0,57

Hollandia Rotterdam 23,1 (2,8) 21,9(2,7) 0,95 9,7 (1,9) 13,8 (2,3) 1,42
Nagy-Britannia Aberdeen 21,1 (2,4) 16,3 (2,2) 0,77 14,4 (2,1) 8,4 (1,7) 0,58

Bath 11,1 (3,2) 16,1 (3,6) 1,45 7,6 (2,7) 8,6 (2,8) 1,13
Cam bridge 23,0(3,7) 16,5 (2,3) 0,72 13,7 (3,0) 8,8 (1,7) 0,64
Harrow 21,5 (3,8) 19,2 (2,6) 0,89 11,8 (3,0) 10,5 (2,0) 0,89
Sheffield
Truro 22,8 (3,0)

21,2 (2,2) 
14,9 (2,4) 0,65 12,2 (2,4)

13,5(1,9) 
9,0 (2,0) 0,74

Kelet-Európa 18,0 18,4 1,02 11,3 11,1 0,98
Horvátország Zágráb 30,4 (6,7) 21,7 (3,4) 0,71 16,3 (5,4) 14,8 (2,9) 0,91
Csehország Prága 12,7 (2,1) 18,6(3,1) 1,46 8,1 (1,7) 6,2 (1,9) 0,77
Szlovákia Pöstyén 15,1 (2,1) 16,3 (2,2) 1,08 8,7 (1,7) 9,6 (1,8) 1,10
Németország Berlin 17,3 (2,4) 21,3 (2,8) 1,23 12,4 (2,1) 14,8 (2,4) 1,19

(volt NDK) (Potsdam )
Berlin 16,9 (2,5) 18,0 (2,6) 1,07 10,8 (2,1) 11,1 (2,1) 1,03
(Charite)
Erfurt 16,9 (2,3) 15,3 (2,1) 0,91 10,2(1,9) 8,1 (1,6) 0,79
Jena 18,4 (2,4) 21,2(2,6) 1,15 9,2 (1,8) 10,2(1,9) 1,11

M agyarország Budapest 20,0 (2,4) 19,3 (2,3) 0,97 18,3 (2,3) 15,3(2,1) 0,84
Lengyelország Szczecin 17,5 (2,5) 19,0(2,5) 1,09 10,4 (2,0) 12,7 (2,1) 1,22

Varsó 22,3 (2,5) 18,7(2,3) 0,84 12,5 (2,0) 10,2(1,8) 0,82
Oroszország Moszkva 10,3 (2,4) 12,7(2,2) 1,23 7,5 (2,1) 8,8 (1,9) 1,17

M editerrán országok 21,6 22,6 1,05 13,6 12,2 0,90
Görögország Athén 20,4 (5,2) 24,4 (2,9) 1,20 12,7(4,3) 15,9 (2,5) 1,25
Olaszország Milano

Siena 14,9 (2,2)
40,3 (7,0) 
15,0 (2,1) 1,01 9,1 (1,8)

10,1 (4,3) 
11,0(1,9) 1,21

Portugália Oporto 34,3 (5,0) 20,2 (3,8) 0,59 16,6(3,9) 13,5 (3,2) 0,81
Spanyolország Barcelona 21,7(6,4) 26,6 (7,4) 1,23 17,9(5,9) 14,8 (5,9) 0,83

Las Palm as 25,1 (6,7) 22,7 (3,0) 0,90 19,8 (6,2) 10,8 (2,2) 0,55
M adrid 19,8 (3,0) 14,9 (2,5) 0,75 9,8 (2,2) 7,7 (1,8) 0,79
Ovideo 20,2 (2,4) 23,5 (2,5) 1,16 13,5 (2,0) 17,3 (2,2) 1,28

Törökország Isztambul 16,0(2,2) 15,9 (2,0) 0,99 9,7 (1,8) 8,3 (1,5) 0,86
összesen 20,2 20,2 1,0 12,2 12,0 1,0

* A standard európai népesség korösszetételére számítva, SE = standard error

Evek

2. ábra: A csigolyadeformitással rendelkező személyek 
megoszlása különböző életkori csoportokban, nemenkénti 
bontásban a hazai vizsgálat alapján a 
M cCloskey-Kanis-módszer szerint szám olva

3. ábra: A hazai vizsgálatban a M cCloskey-Kanis-módszerrel 
talált összes csigolyadeformitás (n = 159) 
lokalizációja nem enként 
(T = thoracalis, L = lum balis)
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3. táblázat: A különböző típusú deform itások 
csigolyamagasság szerinti gyakorisága nőkben (n = 84) 
és férfiakban (n = 75) a M cCloskey-Kanis-módszer alapján 
számolva (T = thoracalis, L = lumbalis)

Nők Férfiak

kompresz- ék 
sziós

bikon-
káv

kompresz- ék 
sziós

bikon-
káv

TIV. 1 5 0 0 0 0
TV. 0 2 3 0 3 0
TVI. 1 3 0 0 4 1
TV1I. 0 5 3 0 4 0
TVIII. 0 1 2 0 1 1
TIX. 0 2 0 0 1 1
TX. 1 3 2 0 0 0
TX1. 4 6 4 0 2 1
TXII. 3 4 3 1 3 1
LI. 3 2 3 2 3 1
L II. 4 6 1 5 3 3
L ili. 1 4 2 22 11 0
L IV. 0 0 0 0 0 1

Összesen 18 43 23 30 35 10

kapott eredmények a magyarországi és az európai lakos
ságra egyaránt biztonsággal extrapolálhatóak voltak. A 
hazai munka a kaukázisi populációt átfogó nemzetkö
zi project, az Európai Vertebralis Osteoporosis Study 
(EVOS) részeként folyik, ami a vizsgálatsorozat egysé
ges felépítését, végrehajtását és elemzését jelenti minden 
részt vevő centrum számára (23). így a klinikai-epide
miológiai munkákban oly fontos módszertani hibák a 
minimálisra csökkenthetők és a kapott eredmények 
standardizálás után azonnal összehasonlíthatók. A pro- 
jectnek ez a prevalenciára vonatkozó első része minden 
centrumban gyorsan, egy-két év alatt befejeződött, ami 
az időbeli trendnek a gyakoriságot esetleg befolyásoló 
hatását elhanyagolhatóvá tette (2).

A precíz klinikai vizsgálatokban, az epidemiológiai 
tárgyú és az osteoporosis progresszióját elemző gyógy
szervizsgálatokban egyaránt, a mérhetőség és reprodu
kálhatóság igénye miatt a szubjektív röntgenfilm-olva- 
sást a morfometriás elemzés háttérbe szorította (12, 13, 
34). A morfometria visszatérő kulcskérdése, hogy mit 
tekintsünk normális középértéknek (referenciaszint), 
ahhoz hogyan jussunk hozzá és milyen nagyságú eltérést 
(cutoff point) tekintsünk már kórosnak. A csigolya
deformitások megítélésére az utóbbi években különböző 
módszereket publikáltak (3 ,4 , 9, 12,17,21, 32). Ebben a 
vizsgálatban a referenciaértékeket centrumonként, ne
menként és csigolyánként adtuk meg az ott vizsgált 
összes személy csigolyadimenziójának figyelembevéte
lével (3, 20). Ez a módszer a különböző országok eltérő 
átlagos csigolyamagasságának ismeretében igen prakti
kusnak bizonyult és külön referenciacsoport felállítását 
feleslegessé tette. A normálértékektől való eltérés mérté
ke az alkalmazott E a s te l l-M e lto n - , valamint M cC lo s-  
k e y -K a n is -módszer szerint egyaránt 3 SD, ami figye
lembe vette a National Osteoporosis Foundation (USA) 
és más szerzők ez irányú ajánlását (22). A manapság leg
inkább elismert két metodika alapján kapott eredmé
nyek különbsége abban rejlik, hogy az egy kritériummal 
dolgozó E a s te l l-M e lto n -módszer szenzitívebb, de ke

vésbé specifikus és így magasabb prevalenciaértékeket 
ad, mint a két kritériumot használó, specifikusabb 
M c C lo s k e y -K a n is -e ljárás. A két számítási módszerrel 
kapott értékek között azonban a korreláció szoros volt. A 
hazai populációra történt extrapolációkor és a további 
analízisben a szigorúbb M cC lo sk ey -módszerrel nyert 
prevalenciaértékeket használtuk, kizárva az esetleges ál- 
pozitív eseteket.

A dolgozatban következetesen a csigolyadeformitás 
fogalmat használtuk, ami az elváltozás radiomorfomet- 
riai leírását jelenti. Kerültük a csigolyafractura meg
jelölést, mely akut trauma vagy/és csökkent csontden- 
zitás, elsősorban osteoporosis kapcsán alakul ki, tehát a 
csigolyadeformitásoknak csak egyik okilag definiált al
csoportját jelenti. A messze leggyakoribb osteoporoticus 
és traumás eredetű fracturák mellett nagyságrendileg 
kisebb mértékben deformitáshoz vezethetnek a csigo
lyák egyes fejlődési rendellenességei, a Scheuermann- 
kór vagy az előrehaladott degeneratív csigolyaelváltozá
sok is (24,25). Ezen utóbbi tényezők csekély befolyásoló 
hatása a vizsgálatból nem zárható ki. Arra a kérdésre, 
hogy milyen gyakorisággal húzódik meg a talált csigo
lyadeformitások mögött osteoporosis által okozott csi
golyafractura, a jelen dolgozat nem kereste a választ. Er
ről más alkalommal az osteodenzitometriás leletekkel 
való összevetés alapján szeretnénk beszámolni.

A most ismertetett eredményeink közül mindenképpen 
kiemelendő a csigolyadeformitás gyakoriságának meg
közelítő azonossága nők és férfiak esetében (16,7% vs 
18,7%). A férfiaknál tapasztalható meglepően magas érték 
a többi európai centrum eredményeiben is egyértelműen 
megfigyelhető volt (23), így az összeurópai prevalencia a 
két nemben teljesen azonosnak bizonyult (12%). Ez ellent
mond a női nem dominanciája mellett szóló korábbi vizs
gálati eredményeknek (26). Ugyanakkor a hazai elemzés
ben a csigolyadeformitással rendelkező nőknél személyen
ként átlagban több deformált csigolyát találtunk.

A csigolyadeformitás hazai prevalenciája mindkét 
nemben a magas európai értékek között helyezkedik el, sőt 
férfiak vonatkozásában, a M c C lo sk e y -m ó d sze rre l a mi érté
keink voltak a legmagasabbak. Egyébként az európai or
szágok és régiók közötti különbségek jelentősek, az eltéré
sek maximálisan mintegy háromszorosak voltak. Mindkét 
nemben a svédországi értékek bizonyultak a legmagasabb
nak. Hasonlóan magas csigolyadeformitás-értéket (25,3%) 
írt le néhány évvel ezelőtt M elto n  az egyesült államokbeli 
Rochester Minnesotában, 50 év feletti 762 fős női populá
ción az E a s te ll-M e lto n -d e fm íc ió t használva (20). Ez a szin
tén kiugróan magas érték azért is érdekes, mert Rochester 
lakosságát elsősorban a Skandináviából bevándoroltak le
származottai alkotják. Johnell a csípőtáji törések gyakori
ságát elemző MEDOS vizsgálatban a különböző európai 
országok incidenciaértékeiben a csigolyadeformitásnál 
észlelteknél jelentősen nagyobb, nőkön 11-szeres, férfiakon 
hétszeres különbséget talált (15). Ez a csípőtáji töréseknél a 
trauma és az esések fontosabb járulékos szerepét veti fel. 
Mindenesetre az a tény, hogy a csigolyadeformitás preva
lenciája sokkal inkább különbözött országok/régiók kö
zött, mint a női és férfi nem között, azt sugallja, hogy a de
formitások kialakulásában a genetikus tényezők és a kör
nyezeti hatások legalább olyan fontos szerepet játszanak, 
mint az ösztrogénhiány.
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Az életkornak a csigolyadeformitás kialakulására 
gyakorolt hatása hazai és nemzetközi vonatkozásban 
egyaránt igazolást nyert. Nőkön ez a hatás még szembe- 
ötlőbb, feltehetően a menopauza kapcsán fellépő gyor
sabb csontvesztéssel kapcsolatban. Ugyanakkor m egfi
gyelhető, hogy az alacsonyabb korcsoportokban (50-59) 
a csigolyadeformitás prevalenciája férfiakon jóval maga
sabb mint nőkben. A nők dominanciája 75 éves kor felett 
alakult ki. Lehetséges, hogy a csigolyadeformitások közül 
elsősorban ez utóbbiak asszociáltak osteoporosissal, a 
férfiak relative fiatalabb korban észlelt deformitásai m in
denekelőtt a korábban lezajlott fizikai túlterhelésekkel, 
traumával kapcsolatosak. A két nemben talált deformitá
sok eltérő etiológiája mellett szólhat a nőkön domináns 
alsó háti és felső lumbalis, a férfiakon elsősorban lum 
balis III-as lokalizáció és a leggyakoribb deformitások 
némileg különböző típusa is. A denzitometriás eredmé
nyek és a kérdőív rizikótényezőinek feldolgozása remél
hetőleg erre a kérdésre választ fog adni. Ugyancsak 
érdekes lesz annak az ismerete, hogy a kialakult izolált 
vagy multiplex deformitások milyen klinikai tüneteket, 
háti fájdalmat idéztek elő a vizsgált személyeknél.

Konklúzióként megállapítható, hogy a hazai népes
ségben a csigolyadeformitásokat elszenvedett egyének 
száma európai viszonylatban magas, az alkalmazott szi
gorúbb módszer alapján is m integy minden ötödik-ha
todik férfi és nő rendelkezik legalább egy deformált csi
golyával. Összességében Magyarországon mintegy öt
százezer személyt érint az elváltozás és számuk a jövő
ben előreláthatólag csak növekedni fog. Ha ezen szem é
lyeknek csak fele-harmada kap megfelelő orvosi ellátást, 
akkor is ez a betegcsoport enorm is terhet és költségeket 
jelent az egészségügynek. A kérdés megítélésénél figye
lembe veendő az egyén szenvedése és életminőségének 
romlása mellett az a tény is, hogy  a csigolyadeformitással 
rendelkező személyek életkilátásai rosszabbak (5). Ezen 
a helyzeten érdemlegesen csak egy átfogó preventív, terá
piás és rehabilitációs program segíthet. Hazánkban az 
európai országok közül az elsők között született meg a 
Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság által 
kidolgozott átfogó Nemzeti Osteoporosis Program (29). 
A közeljövő egyik legfontosabb feladata lesz széles szak
mai és társadalmi összefogással ennek és más ez irányú 
javaslatnak (14) a következetes végrehajtása.

K ö s z ö n e tn y i lv á n í tá s :  Hálásan köszön jük  a III. kerületi T üdő 
gondozó m unkatársainak a lakossági lista rendelkezésünkre 
bocsátását. Behán Erzsébetet, Веке Sándornét, H om onnai E r
zsébetet, K irály Ernőnét és az ORFI F. osztályának nővéreit a 
vizsgálat lebonyolításában nyú jto tt segítségükért, V árszegi 
Csillát pedig  a kézirat elkészítéséért illeti köszönet.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Glikoprotein hormon а -alegység elválasztás 
nem funkcionáló hypophysisdaganatokban
Góth Miklós dr., Szabolcs István dr., Czirják Sándor dr.1, Hubina Erika dr., Kovács László dr., 
Dohán Orsolya dr. és Szilágyi Géza dr.
Haynal Im re Egészségtudományi Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Budapest (igazgató: Jákó János dr.)
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Budapest (igazgató: Nyáry István d r.)1

A szerzők célkitűzése az volt, hogy megállapítsák az 
emelkedett szabad glikoprotein hormon a-alegység 
prevalenciáját különböző típusú hypophysisadeno- 
mákban és értékeljék a bazális és stimulált a-alegység- 
elválasztás meghatározásának diagnosztikus értékét 
klinikailag nem funkcionáló hypophysisadenomában. 
A nemet és menstruációs állapotot figyelembe véve 
emelkedett bazális a-alegység-szintet észleltek 22 keze
letlen és 16 operált, nem funkcionáló adenomás beteg 
közül 1-1 esetben, 28 kezeletlen acromegaliás beteg 
közül 6, műtéttel eredményesen kezelt 7 acromegaliás 
beteg közül 1 esetben, míg 5 kezeletlen prolactinomás 
és 1 kezeletlen gonadotrop adenomás betegben az a-al- 
egység-elválasztás normális volt. Az összes 79 esetet fi
gyelembe véve 9-ben (1 1,4%-ban) észleltek emelkedett 
a-alegység-szintet. Kilenc kezeletlen nem funkcionáló 
adenomás beteg közül thyreotrop hormon releasing 
hormon adását követően 6 esetben észleltek paradox a -  
alegység-választ. Az eredmények alapján megállapítha
tó, hogy nem funkcionáló hypophysis adenomában a 
bazális és stimulált а -alegység meghatározásának di
agnosztikus értéke korlátozott. A transsphenoidalis 
műtét sem acromegaliás betegekben, sem nem funkcio
náló adenomás betegekben nem eredményezett érté
kelhető a-alegységszint-változást. Az adatok arra is rá
mutatnak, hogy a nem funkcionáló hypophysisade- 
nomák nem alkotnak homogén betegségcsoportot, mi
után szabad a-alegység-elválasztásuk lehet mérhetetle
nül alacsony, mérhető és kórosan magas, a bioszintézis 
máig ismeretlen rendellenességének következménye
képpen.

K u lc s s z a v a k :  szabad glikoprotein horm on а -alegység, plaz
ma, nem  funkcionáló hypophysisadenom a, diagnózis

A hypophysis glikoprotein hormonok а -alegysége a 
TSH-ban, LH-ban és FSH-ban közös. Ezen hormonok 
biológiai és immunológiai specificitását (3-alegységük 
határozza meg. Az а -alegység élettani körülmények

Rövidítések: AUC = area under the curve: görbe alatti terület; BMI = 
body mass index: testtömegindex; FSH = follikulus stimuláló hormon; 
GH = growth hormone: növekedési hormon; IGF-1 = insulin like 
growth factor-1: inzulinszerű növekedési faktor-1; LH = luteotrop hor
mon; N. S. = nem szignifikáns; n. t. = normál tartomány; OGTT = orális 
glukóztolerancia teszt; PRL = prolaktin; TRH = thyreotrop hormon 
releasing hormon; TSH = thyreotrop hormon

Glycoprotein hormone a-subunit secretion in non
functioning pituitary adenomas. The aim o f the pre
sent study was to investigate the prevalence o f elevated 
free glycoprotein hormone a-subunit in different pitui
tary adenomas, to establish the diagnostic value of the 
basal and stimulated free a-subunit secretion in non
functioning adenomas. Serum basal levels o f a-subunit 
were increased in 1 of 22 untreated, in 1 of 16 operated 
patients with non-functioning adenoma, in 6 o f  28 un
treated, in 1 of 7 operated patients with acromegaly, in 0 
of 5 untreated prolactinomas and in 0 of 1 untreated go
nadotrop adenoma. Overall free a-subunit levels were 
increased in 9 of 79 cases (11.4%). In 6 of 9 patients with 
untreated non-functioning adenoma thyrotrop hor
mone releasing hormone caused an abnormal -  para
dox -  elevation of serum a-subunit. These data indicate 
that measurement of basal and stimulated a-subunit is 
of relatively poor value in the diagnosis o f non-func
tioning pituitary adenomas. The transsphenoidal sur
gery did not resulted in a change of a-subunit secretion 
neither in patients with non-functioning adenoma nor 
with acromegaly. The present data confirm the view 
that non-functioning pituitary adenomas are not ho
mogeneous since this subset of tumors includes adeno
mas that either do not secrete measurable amounts of 
free a-subunit or produce normal or supranormal 
amounts of subunits as consequence of still undefined 
biosynthetic abnormalities.

K e y  w o rd s:  free glycoprotein horm one a-subunit, p lasm a, di
agnostic value, p itu itary  adenom a

között is szekretálódik szabad formában a vérbe (14). 
Először 1976-ban számoltak be glikoprotein hormon a -  
alegységet elválasztó hypophysisdaganatról (11), ezt kö
vetően fokozott a-alegység-szekréciót észleltek glikopro
tein hormont termelő adenomákban (18), acromegali- 
ában (1,7), újabban corticotrop adenomákban (5). Kevés 
adat áll rendelkezésre a szabad а -alegység esetleges 
(fokozott) képződéséről prolactinomákban és nem tisz
tázott előfordulásuk gyakorisága az úgynevezett klini
kailag nem funkcionáló -  a továbbiakban nem  funk
cionáló -  hypophysisadenomákban sem, melyek a hy- 
pophysisdaganatok mintegy negyedét alkotják (8). Nem
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1. táblázat: Betegek csoportosítása plazma a-alegység-szint, diagnózis, nem, menstruációs állapot, műtéti beavatkozás alapján

Plazm a szabad 
a-alegység-szint

N em  funk
cionáló 

adenom a 
M. e .n  = 22

Nem fu n k 
cionáló 

adenom a 
M. u. n =  16

Acrome
galia

M .e .n  = 28

Acrome
galia

M. u. n = 7

Prolacti
nom a

(kezeletlen) 
n  = 5

G onadotrop 
adenom a 

(kezeletlen) 
n = 1

Nem A 4 2 1 _ i -

m érhető В 2 2 2 1 - -

n = 26 C 1 4 2 1 i -

32,9% D - - 1 - i -

Norm ális A 6 3 4 1 - 1
n = 44 В 2 1 6 - - -

55,7% C 6 3 6 3 i -

D - - - - i -

Emelkedett A 1 1 1 1 - -
n  = 9 В - - 3 - - -
11,4% C - - 2* - - -

D - - - “ - —

M. e. = műtét (transsphenoidális adenomectomia) előtt; M. u. műtét (transsphenoidális adenomectomia) után. A = férfi, В = szabályosan menstruáló 
nő, C = postmenopausában lévő nő, D = szekunder amenorrhoeás nő. * : egy esetben az a-alegység-szint-emelkedés relatív

fu n k c io n á ló  h y p o p h y s isa d e n o m á k  k ö zö s  je lle m z ő je , 
h o g y  n e m  v á la sz ta n a k  el fo k o zo tt m é r té k b e n  e g y e tle n  
b io ló g ia ila g  a k tív  hypophysis m e llső leb en y  h o rm o n t  
s e m  (6 ,2 0 ) . U tó b b ia k ró l m a  m á r  tu d ju k , ho g y  b iz o n y o s  
h á n y a d u k  leg a láb b  egy  g lik o p ro te in  h o rm o n  a leg y ség e t 
v á la s z t el (3), s tö b b  szerző  fe lv e te tte , h o g y  a s z a b a d  ét
v á g y  L H p-a legység  fokozo tt b a z á lis  sz in tje , illetve T R H - 
ra  a d o tt  fo k o zo tt v á la szu k  tu m o r  m a rk e rn e k  te k in th e tő  
(6 , 8 ,1 9 ) . Az iro d a lo m b a n  szám o s a d a t  u ta l a rra , h o g y  a  
n e m  fu n k c io n á ló  a d e n o m á k  je le n té k e n y  h á n y a d á b a n  a 
T R H -ra  p a ra d o x  in ta k t g o n a d o tro p in  és/vagy  a - ,  il le tv e  
L H ß -a leg y sd g  v á lasz  ész lelhető  (4, 6, 8 ,1 3 ,1 9 , 21). Jól i s 
m e r t ,  h o g y  a r i tk a  th y re o tro p  a d e n o m á b a n  a s z a b a d  a -  

a leg y ség -e lv á la sz tá s  je len tő sen  fo k o z ó d ik . Saját ta p a s z 
ta la ta in k ró l k o rá b b a n  m ár b e s z á m o ltu n k  (12), je le n le g i 
ö s s z e á llí tá s u n k b a n  th y re o tro p  a d e n o m á s  b e teg e in k  a d a 
ta i n e m  sze rep e ln ek .

M eg v izsg á ltu k , h o g y  m ek k o ra  a z  em e lk ed e tt p la z m a  
sz a b a d  g lik o p ro te in  h o rm o n  а -a leg y ség  p re v a le n c iá ja  
k ü lö n b ö z ő  h y p o p h y s isd a g a n a to k b a n , k ü lö n ö s  te k in te t
te l a  n e m  fu n k c io n á ló  a d e n o m á k ra . M ilyen é r té k ű  az  
a -a le g y sé g -m e g h a tá ro z á s  d ia g n o s z tik u s  é rtéke , te k in t-  
h e tő -e  a k lin ik a i g y ak o rla tb an  tu m o rm a rk e rn e k . K i- 
m u ta th a tó -e  ö sszefüggés a sz a b a d  а -a legység , v a la m in t 
FS H - és L H -e lvá lasz tás  k ö zö tt. H a  v a n  ilyen ö ssze fü g g és, 
a z t  m ily en  tén y ez ő k  h a tá ro zzák  m eg : az esetleges k o r 
re lá c ió  a d ia g n ó z is  vagy  egyéb té n y e z ő k  -  m ű té t, k o r, 
n e m , m e n s tru á c ió s  á llap o t -  függvénye?  N em csak  a b a 
zá lis  g o n a d o tro p in -  és a -a leg y ség -e lv á la sz tá s , h a n e m  a 
T R H -ra  a d o tt v á laszreak c ió  d ia g n o s z tik u s  é r té k é t és a  
v á la sz re a k c ió k  ese tleges ö ssze fü g g ése it is m eg v izsg á ltu k .

Betegek és módszerek
Hatvannyolc hypophysis tum oros beteget vizsgáltunk, 44 n ő t 
(átlagéletkor 44,3 év, 18-71 évesek) és 24 férfit (átlagéletkor 51,8 
év, 23-74 évesek), közülük hat acrom egaliás beteget, illetve öt 
nem  funkcionáló daganatos beteget transsphenoidális hypo- 
physisadenom ectom ia előtt és u tán  egyaránt ellenőriztünk, 
tehá t a vizsgálatokat 79 esetben végeztük el (1 . tá b lá z a t) . A v izs
gált személyeknek nem  volt olyan betegségük -  terhesség, 
p rim e r hypogonadism us, veseelégtelenség -  mely az a-a legy- 
ség-szintet emeli. MRI vizsgálattal detektáltuk  a hypophysis-

adenom a m éretét, s aszerint, hogy a legnagyobb átm érője 
kisebb vagy nagyobb volt, m int 10 mm , azt m icro-, illetve mac- 
roadenom ának m inősítettük. A BMI-t az ism ert m ódon -  test- 
súly(kg)/testm agasság2 (m 2) -  szám ítottuk ki. Nem funkcio
náló adenom át kórism éztünk, ha sem klinikai, sem  biokémiai 
adat nem  igazolta az adenom a horm onterm elő sajátosságát; 
ebben a vonatkozásban az а -alegységet nem  m inősítettük  hor
monnak.

Acromegaliát, prolactinom át, gonadotrop adenom át ho r
m onm eghatározások és klinikai kép alapján diagnosztizál
tunk. Acromegalia esetében a betegség aktivitását emelkedett 
IG F-l-szint, OGTT során a szérum  GH m inim um  2 pg/1 feletti 
szintje, inaktív  betegséget norm ális IG F-l-szint és az OGTT 
során a GH m inim um  2 pg/1 alá történő csökkenése bizonyítot
ta. Valamennyi vizsgált acromegaliás személy betegsége trans- 
sphenoidalis hypophysism űtétet követően inaktívvá vált.

A horm onm eghatározások a kereskedelmi forgalomban 
lévő kitek felhasználásával történtek: szabad a-alegység: 
IRMA, Im m unotech, érzékenységi küszöb 0,025, intraassay va
riációs koefficiens 5,4%, interassay variációs koefficiens 8,8%, 
n. t.: férfiak: 0-0,8, praem enopausában lévő/m enstruáló nők: 
0-0,9, postm enopausában lévő nők: 0-1,6 IE/1, keresztreakció 
FSH-val és LH-val < 0,1%, ß-FSH-val, ß-LH-val 0%. FSH: Delfia, 
Wallac, érzékenységi küszöb 0,04 IE/1, intraassay koefficiens 
3,9%, interassay koefficiens 4,1%, n. t.: férfiak: 1-10,5, nők: fol
licularis fázisban 2,4-9,3, csúcsérték 3,9-13,3, lutealis fázisban 
0,6-8,0, postm enopausában 31-134 IE/1. LH: Delfia, Wallac, 
érzékenységi küszöb 0,04 IE/1, interassay variációs koefficiens 
5,0%, interassay variációs koefficiens 5,3%, n. t.: férfiak 1,0-8,4, 
nők: follicularis fázisban: 1,6-9,3, csúcsérték: 13,8-71,8, lutealis 
fázisban 0,5-12,8, postm enopausában 15,0-64,0 IE/1. Megha
tároztuk továbbá a GH (IRMA, Izotóp Intézet Kft.), IGF-1 (RIA, 
Nichols Institute), PRL (Delfia, Wallac), TSH (Delfia, Wallac) 
szinteket is. M iután a szabad a-alegység-szint függ a nem től és 
m enstruációs ciklustól, az értékeket m érhetetlenül alacsony
nak, norm álisnak vagy kórosan em elkedettnek m inősítettük. 
Relatív a-alegység-em elkedésnek tekintettük az eredm ényt, ha 
az a-alegység-szint nem  haladta meg a kornak megfelelő no r
mális felső határát, ugyanakkor az FSH- és LH-szintek igen 
alacsonyak, 0,8 NE/1 alatt voltak. TRH terhelés során -  melyet 
28, ezen belül 9 kezeletlen nem  funkcionáló adenom ás és 8 
kezeletlen acromegaliás betegben végeztünk el -  12 órás ágy
nyugalom u tán  reggel 8 órakor éhom ra a vena cubitalisba 
helyezett kanülön keresztül adtuk be a 200 |ig TRH-t (Antepan 
200, H enning Berlin GmbH).

Az injekció beadása előtt közvetlenül, valam int a beadást 
követő 15., 30., 60. és 120. percben vettünk vérm intát a-alegy
ség, FSH, LH m eghatározásra. A terheléses vizsgálatok ciklusos 
gonadm űködés esetén a m enstruációs ciklus 5-9. napján tö r
téntek. A terheléses vizsgálat során a válaszreakció nagyságát 
az egyes időpontokban m ért értékek által alkotott görbe alatti 
területtel (az AUC kiszám ítása trapezoid m ódszerrel történt)
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fejeztük ki. Pozitívnak m inősítettük a TRH-ra adott a-alegység 
választ, ha az emelkedés m eghaladta a bazális szint 150%-át. 
M atematikai statisztikai szám ítások során ugyanazon betegek 
adatainak összehasonlításakor 1 m intás t próbát alkalm aztunk, 
kiszám ítottuk a különbségek átlagát és 95%-os megbízhatósági 
határokat, korrelációs szám ítások során  a lineáris regresszió 
m értékét a korrelációs együttható révén definiáltuk, több cso
p o rt értékeinek összehasonlításakor a csoportok közötti kü 
lönbséget varianciaanalízissel (ANOVA), a páronkénti össze
hasonlítást Tukey-módszerével végeztük; a szignifikancia ha
tárértékének p = 0,05-t tekintettük.

Eredmények

A betegek bazális a-alegység-szint diagnózis, nem, 
menstruációs állapot, műtéti beavatkozás szerinti cso
portosítását az 1. tá b lá z a tb a n  tüntettük fel. A plazma 
szabad a-alegység-szintek nem különböztek a microade- 
nomás és macroadenomás csoportok között sem az ösz- 
szes kezeletlen beteg vonatkozásában, sem külön-külön 
az inaktív adenomás, illetve acromegaliás csoportokban. 
A hypophysisműtét sem az inaktív adenomás betegek
ben (n = 5, különbségek átlaga; 0,01, 95%-os megbíz
hatósági határok: -0,23 és 0,25) sem az acromegaliás cso
portban ( n = 6, különbségek átlaga: -0 ,17 ,95%-os meg
bízhatósági határok: -0,96 és 0,62) nem eredményezett 
plazma a-alegység-szint-változást.

Az összes eset 11,4%-ában (9/79), a kezeletlen esetek 
12,5%-ában (7/56) észleltünk emelkedett a-alegység- 
szintet ( l .  tá b lá za t) .  A  9 emelkedett a-alegység-szint diag
nózis szerinti megoszlása: 1-1 kezeletlen, illetve kezelt 
inaktív adenoma, 6 kezeletlen és 1 kezelt acromegalia. Az 
utóbbi, operált acromegaliás férfi beteget műtét előtt is 
ellenőriztük, akkor a-alegység-szintje normális volt (0,46 
vs. 1,34 E/ml). Az a-alegység-szint alapján mérhetetlenül 
alacsony értéket 32,9%-ban (26/79), normális értéket 
55,7%-ban (44/79), emelkedett értéket 11,4%-ban (9/79) 
észleltünk (1. tá b lá z a t) . A normális értékek mérési tar
tománya férfiakban 0,06-0,49 E/ml, szabályosan men
struáló nőkben 0,22-0,82 E/ml, postmenopausában lévő 
nőkben 0,06-0,86 E/ml, az emelkedett értékek mérési 
tartománya férfiakban 0,83-1,34 E/ml, szabályosan 
menstruáló nőkben 1,01-1,15 E/ml, postmenopausában 
lévő nőkben 1,78 E/ml (egy eset) volt. Az egyes betegcso
portok a-alegység-értékei nem különböztek egymástól 
sem akkor, amikor valamennyi beteget diagnózis alapján 
csoportosítottuk, sem akkor, amikor ugyancsak diagnó
zis alapján a férfi betegeket, illetve a szabályosan men
struáló, valamint postmenopusás nőket külön-külön 
csoportosítottuk.

Korrelációs számítások: 1. Az а -alegység, valamint 
életkor, illetve BMI között nem volt szignifikáns korrelá
ció (r = 0,21, N. S., n = 79, illetve r = 0,08, N. S., n = 79).
2. Aktív acromegaliában az a-alegység-értékek és bazális 
GH-szintek, illetve IGF-1-koncentráció között nem volt 
összefüggés (r = 0,13, N. S., n = 24, illetve r = 0,29, N. S., 
n = 25). 3. Diagnózis szerint csoportosítva a betegeket, 
egyik betegcsoportban sem volt szignifikáns összefüggés 
az а -alegység és FSH-, valamint LH-értékek között. Az 
inaktív adenomás betegcsoportban a TRH-ra adott FSH 
és LH, valamint а -alegység válaszreakciót reprezentáló 
AUC-k között -  hasonlóan a bazális szérumszintek vizs
gálataihoz -  sem volt kimutatható korreláció. 4. Abban az 
esetben azonban, amikor a nőbetegeket a diagnózistól

függetlenül a menstruációs állapot szerint csoportosítot
tuk, a szabályosan menstruáló csoportban az a-alegység 
és LH között nem volt kimutatható szignifikáns össze
függés, míg a postmenopausás csoportban ez az össze
függés szignifikáns volt (1. á b ra ) . Az a-alegység és FSH 
közötti összefüggések hasonló jellegűek voltak: r = 0,19,
N. S., n = 16 (szabályos menses) vs. r = 0,63, p < 0,001, 
n = 29 (postmenopausa). Férfiakban -  hasonlóan a sza
bályosan menstruáló nők megfelelő számításaihoz -  sem

Alfa-alegység, (E/L)

1. ábra: Szérum  szabad a-alegység és LH (luteotrop horm on) 
szintek összefüggése kezeletlen vagy kezelt hypophysisadenomás 
nőkben. A: Szabályos menses; r  = 0,13,N .S.,n = 16 .
B: postm enopausa; r = 0,69 p < 0,001, n = 29.
A szaggatott görbék a 95%-os megbízhatósági határokat jelzik. 
Postm enopausában az LH-szintek jelentősen m agasabbak, 
m int szabályos menses esetén

2657



az а -alegység- és LH-szintek között (r = 0,12, N. S., 
n = 29), sem az а -alegység- és FSH-szintek között 
(r = 0,20, N. S., n = 29) nem volt szignifikáns korreláció. 
5. 9 kezeletlen inaktív adenomás beteg közül TRH ter
helésre 6 esetben kaptunk pozitív választ; a nemet, 
menstruációs állapotot figyelembe véve a maximális ér
ték egy esetben volt magasabb a normális felső határér
téknél. 8 kezeletlen acromegaliás beteg közül TRH terhe
lésre 3 esetben kaptunk pozitív választ; a nemet, menst
ruációs állapotot figyelembe véve a maximális érték 2 
esetben haladta meg a normális felső határértéket.

Megbeszélés

Nem tudtuk megerősíteni W a r n e t  é s  m s a i  (20) azon ész
lelését, hogy nem funkcionáló hypophysisadenomák je
lenlétekor az adenoma nagysága és az a-alegység-elvá- 
lasztás között összefüggés van. A transsphenoidalis hy- 
pophysisadenomectomia inaktív adenomás betegekben 
nem módosította az a-alegység-szintet.

Az irodalomban a nem funkcionáló adenomákban az 
emelkedett а -alegység prevalenciáját 0-25% közöttinek 
találták (2, 9, 11, 15, 18, 20). Itt jegyezzük meg, hogy az 
irodalomban az emelkedett а -alegység prevalenciájára 
vonatkozó egymásnak ellentmondó észlelések oka rész
ben az, hogy a szerzők egy része csak a nemek szerinti 
normális tartományt adja meg, figyelmen kívül hagyva a 
menstruációs állapotot, s ezekben a vizsgálatokban -  
nők esetében -  a szabad а -alegység normális tartománya 
definíciójának validitása megkérdőjelezhető. Saját 38 
vizsgált esetünk közül mindössze két férfiben: egy műtét 
előtt vizsgált és egy operált betegben észleltünk emel
kedett bazális а -alegység-szintet. TRH terhelésre a vizs
gált kezeletlen betegeink kétharmadában észleltünk a -  
alegység-választ, bár a válaszreakció nagysága abszolút 
értékben csekély volt, miután a válasz maximuma csak 
egyetlen esetben haladta meg az adott kategóriának 
megfelelő normális bazális érték felső határát.

Az eredmények alapján nem funkcionáló hypophysis- 
adenomában a b a z á l i s  a - a l e g y s é g - m e g h a t á r o z á s  d i a g 

n o s z t i k u s  é r t é k e  c s e k é ly , a TRH terhelésre adott pozitív 
válasz diagnosztikus értéke jobb, de sem a vizsgálat érzé
kenysége, sem fajlagossága -  utalunk acromegaliás bete
geink eredményeire -  nem kielégítő. A szabad a-alegy- 
ség-szintézis, release szabályozása számos vonatkozás
ban tisztázatlan (16). Élettani körülmények között az 
alegység pulsatil elválasztása a gonadotropinok közül 
elsősorban a dimer LH-val van összhangban (22), a ki
egyensúlyozatlan alegység bioszintézis -  az alegység gén 
expressziójának alterációja -  és szekréció patológiás ál
lapotokra, egyebek között glikoproteint szekretáló hypo- 
physisadenomákra jellemző (10). Betegeinket diagnózis 
alapján csoportosítva mi sem észleltünk összefüggést az 
а -alegység- és gonadotropin-elválasztás között, ha azon
ban a betegek osztályozása nem és menstruációs állapot 
alapján történt, a postmenopausás betegek a-alegység-, 
valamint LH- és FSH-szintjei között pozitív összefüggés 
volt kimutatható. Feltehetően az élettani állapotra em 
lékeztető összefüggés aciklusos gonadműködéskor, il
letve fokozott glikoprotein hormon szintézissel járó álla
potokban jobban érvényesül.

Gonadotrop adenomában a betegek jelentős hánya
dában, 48-67%-ában észleltek emelkedett a-alegység- 
szintet (18,20). A klinikailag nem funkcionáló adenomák 
jelentős hányada bizonyos értelemben gonadotrop ade- 
nomának tekinthető, azonban a hormonális -  gonado
tropinok és szabad alegységeik bazális szintjének, vala
mint TRH terhelésre adott válaszreakciójának értékelése
-  és immuncitokémiai vizsgálatok együttes számbavétele 
(17) esetén is az egyértelmű diagnózis felállítása gyakan 
nehéz, ellentmondásos (19). Hypophysisadenomás post- 
menopausában lévő nők esetében gyakran szinte lehe
tetlen megállapítani, hogy emelkedett gonadotropin- 
elválasztásuk forrása az ép postmenopausalis gonadot
rop sejtek vagy a daganatot képező gonadotrop sejtek. 
Magunk a vizsgált 68 beteg közül egy beteget észleltünk, 
akinek a nemet, menstruációs állapotot figyelembe véve 
bazális intakt gonadotropin szintjei emelkedettek voltak, 
a férfi beteg а -alegység értéke normális volt.

Következtetés: emelkedett plazma a-alegység-szintet 
észleltünk hypophysisadenomás betegek 11,4%-ában, 
kezeletlen betegek 12,5%-ában, ezen belül nem funk
cionáló adenomában 22 kezeletlen, illetve 16 operált be
teg közül csak 1-1 esetben. Az a-alegység-meghatározás
-  értékelve a TRH-ra adott válaszreakciót is -  diagnoszti
kus értéke nem funkcionáló hypophysisadenomában 
mérsékelt, a klinikai gyakorlatban tumormarkerként va
ló felhasználása korlátozott értékű. Az adatok arra is rá
mutatnak, hogy a nem funkcionáló hypophysisadeno
mák nem alkotnak homogén betegségcsoportot, miután 
szabad а -alegység-elválasztásuk lehet mérhetetlenül ala
csony, mérhető és kórosan magas, a bioszintézis máig is
meretlen rendellenességének következményeképpen.
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TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK

Betaxolol hatása a vérnyomásra és a pulzusszámra 
enyhe és középsúlyos hypertoniában

Keltái Mátyás dr., Matos Lajos dr. és Ofner Péter dr.
Országos Kardiológiai Intézet, Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem Kardiológiai Tanszék, Budapest (igazgató: Lozsádi Károly dr.)

Enyhe és középsúlyos hypertoniában szenvedő ambu
láns betegekben vizsgálták napi 20 mg betaxolol mono- 
therapia hatékonyságát, és biztonságosságát három 
hétig tartó, placebo periódussal indított, szimpla vak 
vizsgálatban. A vizsgálatba bevont 21 középkorú, mind
két nemű betegben a betaxolol a fekvő helyzetben mért 
systolés vérnyomást 158-ről 142 Hgmm-re, a diastolés 
vérnyomást 101-ről 89 Hgmm-re, a 24 órás ABPM mé
rés systolés átlagértékét 136-ról 126 Hgmm-re, a diasto
lés átlagot 87 Hgmm-ről 80 Hgmm-re csökkentette. Va
lamennyi vérnyomáscsökkenés szignifikáns (p < 0,05) 
volt. Ugyancsak szignifikáns mértékben csökkent a be
tegek pulzusszáma (80/min vs. 63/min). A vérnyomás
csökkenés a nappali órákban jelentős, az éjszakai órák
ban mérsékelt. Az éjszaka második felében, az ébredés 
előtti órákban is kimutatható azonban az előző nap 
reggel bevett betaxolol hatása. A betaxolol kezelés alatt 
mellékhatást nem észleltek.

K u lc s s z a v a k :  hypertonia, betaxolol, ambuláns vérnyom ás
m onitorozás

A betaxolol tartós hatású beta-receptor-blockoló, mely 
csaknem kizárólag a beta-l-receptorokat gátolja (4,15) -  
tehát szelektív - ,  ugyanakkor intrinsic sympathicomi- 
meticus hatása nincs (4, 5, 6). Enyhe és középsúlyos hy
pertoniában való alkalmazhatóságát a korábbi külföldi 
klinikai vizsgálatok igazolták (2, 12, 14, 17). Magyar- 
országról származó közleményt a betaxolol alkalmazá
sáról nem találtunk. Vizsgálatunk célkitűzése az volt, 
hogy napi egy alkalommal adagolt betaxolol hatékony
ságát, hatásának tartamát, valamint a szer biztonságos
ságát vizsgáljuk ambuláns hypertoniabetegekben. Az 
eseti vérnyomásmérések mellett 24 órás vérnyomás
monitorozás sgítségével kívántuk megfigyelni a vérnyo
más napszaki ingadozását, összehasonlítva a nappali és 
éjszakai átlagértékeket, ezen belül az éjszaka első és má
sodik részében mért értékeket.

Betegek és módszerek

A vizsgálatban való részvételre enyhe és középsúlyos h y p er
ton iában  szenvedő, m indkét nem ű, 40-65 év közö tti b e te 
geket választo ttunk, akik súlyos társbetegségben nem  szen
vedtek, egyéb an tihypertensiv  gyógyszeres kezelésre nem  
szorultak.

Effect of betaxolol on blood pressure and heart rate in 
mild-to-moderate hypertension. The efficacy and safe
ty o f daily 20 mg betaxolol monotherapy was investi
gated in mild-moderate essential hypertension in a 
four week long, open label, single blind trial (with a 
placebo run-in). Twenty one patients of both sexes were 
enrolled. The systolic blood pressure in the supine posi
tion decreased from 158 to 142 mmHg, the diastolic 
blood pressure from 101 to 89 mmHg. The mean sys
tolic values of the 24 hours ambulatory blood pressure 
monitoring decreased from 136 to 126 mmHg, the 
mean diastolic values from 87 to 80 mmHg. All decreas
es in blood pressure were significant. The reduction of 
the heart rate (80/min vs 63/min) was also significant. 
The decrease in blood pressure during daytime was sig
nificant, during night it was moderate. The blood pres
sure- and heart rate reducing effect of betaxolol was de
tectable however in the second half of the night, before 
wake-up. No side effect was recorded.

K e y  w o r d s :  hypertonia, betaxolol, am bulatory blood pressure 
m onitoring

K iz á r á s i  k r i té r iu m o k :  Súlyos hypertonia (syst, vérnyom ás > 
185 H gm m , diast. vérnyom ás >1 15  Hgmm); betaxolol iránti 
túlérzékenység, súlyos cardiovascularis, pulm onalis, renalis, 
hepaticus, gastrointestinalis, központi idegrendszeri társbeteg
ség. Terhesség, lactatio. Nyugalm i pulzusszám 50/m in alatt, II., 
vagy III. fokú AV-block, egyéb súlyos szívritmuszavar. Króni
kus obstruk tiv  légzőszervi megbetegedés, keringési elégtelen
ség, digitalis kezelés, tüneteket okozó perifériás verőérbeteg
ség, inzulindependens diabetes mellitus, három  hónapon  belül 
lezajlott akut myocardialis infarctus, instabil angina, szekunder 
hyperton ia , orthostaticus hypotonia.

A beválasztáskor fizikális vizsgálat, laboratórium i vizsgála
tok, EKG-vizsgálat történt. A beteg akkor kerülhetett be a vizs
gálatba, ha öt perc pihenés u tán, fekve 95-115 H gm m  közötti 
diastolés vérnyomást m értünk . A beválasztás u tán  egy hétig 
tartó  placebo kezelés következett, és ha a fekvő, nyugalm i dias
tolés vérnyom ás ekkor is 90 H gm m  felett volt, akkor került be a 
beteg az aktív kezelési szakaszba. Ekkor tö rtén t az első 24 órás 
am buláns vérnyom ás-m onitorozás (ABPM).

A három hetes aktív kezelési periódus alatt a betegek egy
ségesen napi 20 mg betaxolol (Lokren-Synthelabo) tartalm ú 
kapszulát kaptak. Az első gyógyszerbevétel az intézetben 
tö rtén t. A későbbiekben a gyógyszert reggelente, 6 -8  óra  között 
vették be  a betegek. A három hetes aktív kezelési időszak alatt 
k lin ikai vizsgálat nem tö rtén t, de tájékoztattuk a betegeket, 
hogy a gyógyszerszedés ta rtam a alatt bárm ikor jelentkezhet
nek vizsgálatra. Az aktív kezelési periódus végén ism ét klinikai, 
laboratórium i, EKG-vizsgálat, vérnyom ásm érés, és 24 órás 
ABPM megfigyelés következett. Ekkor ism ét értékeltük a 
gyógyszerszedés pontosságát, a mellékhatásokat.

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 42. szám 2661



1. táblázat: A pulzusszám és a vérnyomás változása betaxolol kezelés előtt és annak végén

Pulzus
D-8

Pulzus
D0

Pulzus 
D + 20

Syst. RR 
D-8

Syst. RR 
D0

Syst. RR 
D + 20

Diast. RR 
D-8

Diast. RR 
D0

Diast. RR 
D + 20

Esetszám 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Átlag 79 80 63 158 158 142 101 100 89
Szórás (SD) 11 11 8 10 17 16 5 5 8
Min. 63 63 51 140 120 120 90 90 80
Max. 100 101 78 180 200 172 112 110 110
Különbség t 0,541 9,322 0,143 5,671 0,977 7,249
P< NS 0,001 NS 0,001 NS 0,001

D-8: 8 nappal a kezelés megkezdése előtt
DO: a kezelés megkezdése napján
D + 20: a kezelés utolsó napján

2. táblázat: 24 órás ambuláns vérnyom ás-m onitorozás (ABPM) értékek összehasonlítása betaxolol kezelés elő tt és a betaxolol kezelés 
végén

ABPM 
syst. D 1

ABPM 
syst. D21

ABPM 
diast. Dl

ABPM 
diast. D21

ABPM 
átlag D l

ABPM 
átlag D21

Esetszám 21 21 21 21 21 21
Átlag 136 127 87 80 103 95
Szórás (SD) 18 15 10 8 12 10
Min. 110 107 67 68 82 85
Max. 178 158 118 96 138 116
Különbség t 2,779 3,329 3,165
P < 0,05 0,01 0,01

D1: közvetlenül a betaxolol kezelés kezdete előtt 
D21: a betaxolol kezelés utolsó napján

3. táblázat: A nappali ambuláns vérnyom ás-m onitorozás átlagértékei betaxolol kezelés előtt és annak végén

ABPM syst. 
Dl nappal

ABPM syst. 
D21 nappal

ABPM diast. 
D l nappal

ABPM diast. 
D21 nappal

ABPM átlag 
D l nappal

ABPM átlag 
D21 nappal

Esetszám 21 21 21 21 21 21
Átlag 143 133 93 86 110 102
Szórás (SD) 16 15 10 9 11 10
Min. 117 117 71 69 86 85
Max. 178 165 118 107 138 126
Különbség t 3,446 3,403 3,483
P < 0,01 0,01 0,01

A vérnyom ás ambuláns m onitorozására Meditech ABPM- 
02 készüléket alkalmaztunk, a vérnyom ásm éréseket 30 percen
ként végeztük. Az eredmények statisztikai analízisére a S tu -  
d e n t - f é \ e  egym intás t próbát alkalm aztuk. A táblázatokban az 
egyes csoportok  átlagértékeit és stan d ard  deviatióját közöljük.

Eredmények

A vizsgálatba 21 beteget vontunk be. Közülük 7 férfi, 14 
nő. Átlagos életkoruk 53,8 ±  7,2 év (szélső értékek 
41-64). Testsúlyuk átlaga 75,2 ±  10,6 kg (55-93), testma
gasságuk 164,7 ± 7,2 cm (152-178).

A beválasztáskor átlag 79 ±  11/min pulzusszámot, 
fekve átlagosan 157/101, állva 159/103 Hgmm vérnyo
mást mértünk. A placebo periódus végéig (D-8-D0) a 
pulzusszám, a fekvő és álló helyzetben mért vérnyomás 
nem változott szignifikáns mértékben (1. tá b lá z a t) .

A háromhetes betaxolol kezelés végére (D + 20) a pul
zusszám 21%-kal, a systolés vérnyomás 11%-kal, a dia- 
stolés vérnyomás is 11%-kal csökkent. A táblázatban a

fekvő helyzetben mért vérnyomásértékek átlagait tüntet
tük fel. Ehhez hasonló különbségeket észleltünk az álló 
helyzetben mért vérnyomásértékek esetében is. Az azo
nos napokon megmért fekvő és álló helyzetű vérnyomás- 
értékek átlagai között egyik mérési időpontban sem 
találtunk szignifikáns különbséget. Az álló helyzetben 
mért vérnyomásértékeket külön táblázatban nem tüntet
tük fel.

Két alkalommal történt 24 órás ABPM, a placebo pe
riódus utolsó napján, és a betaxolol kezelés utolsó nap
ján. A 2. tá b lá z a tb a n  foglaltuk össze a 24 órás meg
figyelés systolés, diastolés és középnyomások átlag
értékeit. A systolés nyomás átlagértékei 7,5%-kal, a dias
tolés nyomás átlagértékei 8,7%-kal, a középnyomás át
lagértékei 8,0%-kal csökkentek. A nappali mérések során 
mind a systolés, mind a diastolés, mind pedig a közép
nyomás szignifikáns mértékben csökkent (3. tá b lá z a t) ,  
míg az éjszakai vérnyomásértékek átlagai nem külön
böztek szignifikáns mértékben a két ABPM napot össze
hasonlítva (4. tá b lá z a t) .
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4. táblázat: Az éjszakai ambuláns vérnyomás-monitorozás átlagértékei betaxolol kezelés előtt és annak végén

ABPMsyst. 
D l éjszaka

ABPM syst. 
D21 éjszaka

ABPM diast. 
Dl éjszaka

ABPM diast. 
D21 éjszaka

ABPM átlag 
D l éjszaka

ABPM átlag 
D21 éjszaka

Esetszám 20 21 20 21 20 21
Átlag 120 116 74 70 90 84
Szórás (SD) 20 20 9 9 13 13
Min. 90 89 60 52 71 66
Max. 166 150 96 84 119 107
Különbség t 0,962 1,942 2,037
P < NS NS NS

Megvizsgáltuk, hogy az éjszakai periódus első részé
ben (hajnali 4 óráig), és az ébredés előtti periódusban 
(4-7 óra között), hogyan viselkedik a vérnyomás. Mind
két éjszakai periódusban alacsonyabb értékeket mér
tünk, mint nappal. Az ébredés idején a vérnyomásértékek 
kissé magasabbak voltak, mint a mély alvás idején, de a 
különbség statisztikailag nem volt szignifikáns, csupán a 
betaxolol kezelés végén a diastolés vérnyomásértékek át
lagát tekintve (mély alvás: 68,8 Hgmm vs. ébredés: 75,2 
Hgmm, p < 0,05), ezért ezeket az adatokat sem tüntettük 
fel táblázatosán.

Tekintettel arra, hogy a vizsgálat elején elvégzett labo
ratóriumi vizsgálati eredmények a normális tartomány
ban voltak, és a hat hét alatt nem változtak, a laboratóriu
mi eredményeket nem tüntettük fel táblázatosán.

Mellékhatások
Súlyos mellékhatás nem fordult elő. Tünetmentes brady- 
cardiát néhány esetben regisztráltunk, a legalacsonyabb 
pulzusszám 51/min volt. A vizsgálati gyógyszer elha
gyására, a vizsgálat megszakítására egyetlen esetben sem 
került sor.

Megbeszélés

A betaxolol cardioselectiv beta-receptor-blockoló szer, 
melynek beta-agonista aktivitása és membránstabilizáló 
hatása elhanyagolható. Szájon át való alkalmazása során 
a propranololnál erősebbnek bizonyult (3,4,8,15). A ter
helés által kiváltott tachycardiát jelentősen csökkenti (8). 
Egészséges önkénteseken ez a tachycardiát csökkentő ha
tás 40 mg-os dózis bevétele után még 48 órával is kimu
tatható volt. A nyugalmi szívfrekvenciát mind egészsége
seken, mind pedig szívbetegeken 15-30%-kal mérsékli 
( 2 ) .

Farmakodinamikai vizsgálatokkal kimutatható volt, 
hogy a glomeruláris filtrációt a veseátáramlás fokozása 
mellett lényegében nem befolyásolja. Egészséges egyé
nekben a légzésfunkciós paramétereket nem rontja. Kró
nikus légzőszervi betegségekben a légzésfunkciós para
méterek betaxolol hatására a propranololnál kevésbé 
romlottak. A propranolollal szemben a szénhidrát
anyagcserét sem befolyásolja, a hypoglykaemiát követő 
normalizálódási idő betaxolol hatására nem nyúlik meg. 
A szérum összkoleszterin- és trigliceridkoncentrációkat 
a betaxolol nem befolyásolja, a HDL-koleszterin-szintet 
nem csökkenti.

A betaxolol zsíroldékony, azonban nincs „first pass” 
metabolikus hatásnak kitéve. Biológiai hozzáférhetősége

szájon át való alkalmazás esetén, étkezéstől függetlenül 
80-90%-os. Megoszlási tere nagy, kimutatható a placenta- 
keringésben is, és az anyatejben a vér koncentrációjának 
háromszorosát érheti el. 50%-ban fehérjékhez kötődik. A 
vizelettel ürül, nagyrészt inaktív metabolitok formájá
ban, a beadott dózis 15%-a változatlanul. Eliminációs 
félideje 14-22 óra. Az eliminációs félidőt a májfunkciós 
károsodás nem, a súlyos vesefunkció-zavar azonban 
megnyújtja. Ugyancsak megnyúlt a féléletidő újszülöt
tekben és idősebb egyénekben (2).

Számos rövid és hosszú távú nyitott vizsgálatot vé
geztek a betaxolol antihypertensiv hatásának vizsgá
latára (9 ,10,13,16,17). Mérsékelt hypertoniában a napi 
20 mg-os adag bizonyult optimálisnak a legtöbb beteg 
esetében. Ezért választottuk ezt a dózist magunk is. Vizs
gálatunkban kizárási kritériumként azt a súlyos hyper- 
toniát tekintettük, mely a 185/115 Hgmm értéket meg
haladta. A vizsgálat tervezése és kivitelezése óta a hyper
tonia súlyosságában a Magyar Hypertonia Társaság más 
értéket határozott meg a súlyos hypertoniára (180/110 
Hgmm). A vizsgálatba ténylegesen bevont betegek közül 
mindössze egy volt, akit a beválasztáskor mért diastolés 
vérnyomás értéke (112 Hgmm) alapján a „súlyos” hyper
tonia csoportba kellett volna sorolni. így a ma érvényes 
ajánlástól kissé eltérő betegkiválasztás ellenére tapaszta
latainkat az enyhe és középsúlyos hypertoniás betegekre 
tartjuk alkalmazhatónak.

A placebo kontrollált vizsgálatok általában rövid tar- 
tamúak voltak, ezek során a betaxolol okozta systolés 
vérnyomáscsökkenés (átlag 15 Hgmm) szignifikánsan 
nagyobb volt, mint a placebo hatása (17). Saját vizsgála
tunkban is ilyen nagyságrendű vérnyomáscsökkenést re
gisztráltunk.

Egyéb beta-blockolókkal való összehasonlító vizsgá
latokban 20 mg betaxolol hatása azonos volt 160 mg pro
pranolol vagy 100-200 mg atenolol hatásával (3, 8, 13). 
400 mg acebutololnál hatékonyabbnak bizonyult (10).

Az eddig megjelent közlemények szerint a legtöbb 
betegben a betaxolol adagjának növelése 20-ról 40 mg-ra 
nem növelte annak antihypertensiv hatását, de negatív 
chronotrop hatása kifejezettebb volt. Az antihypertensiv 
hatás a hosszabb vizsgálatok során az első két hétben 
már jelentkezett, és a későbbiekben további vérnyomás
csökkenés már nem lépett fel fix dózis mellett (16). Az 
általunk vizsgált betegcsoportban nem volt szükséges a 
betaxolol adag emelése, vagy adjuváns antihypertensi- 
vum ok adása a viszonylag rövid tartamú vizsgálat során. 
Olyan mellékhatás, mely túlzott negatív chronotrop 
hatásra utalt volna és az adag mérséklését indokolta 
volna, nem fordult elő, bár a betegek nem testsúly-
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arányosan kapták a gyógyszert, hanem valamennyi beteg 
egységesen 20 mg-ot (a legkisebb tömegű betegünk is 55 
kg volt). Elhízott hypertoniásokon sem észleltek beta- 
xololra visszavezethető hatást a lipidanyagcsere vizsgála
ta során (16). A vizsgálat végén megismételt laboratóriu
mi vizsgálati eredmények nem különböztek a mi bete
geinkben sem a kiinduláskor mért laboratóriumi ered
ményektől.

A betaxololt a legtöbb beteg jól tolerálta. Saját vizs
gálatunkban tünetmentes bradycardián kívül mellék
hatás nem fordult elő. Az irodalomban ismertetett vizs
gálatokban súlyos bradycardiát főleg idős betegeken és 
nagyobb dózisok mellett jeleztek. Syncope diltiazemmel 
kombinált betaxolol kezelés során fordult elő -  két be
tegben. Bronchospasmust csak szórványosan jelentettek. 
Ugyancsak szórványosan fordultak elő központi ideg- 
rendszeri mellékhatások, mint fejfájás és fáradtság. Ma
gunk ilyen panaszt sem észleltünk. Egy kettős vak, 
keresztezett vizsgálat során az életminőségben és a kog
nitív funkciókban nem találtak változást a betaxolol 
szedése alatt (1). A betaxolol kezelés mellett halluciná- 
ciókat vagy rémálmokat nem jelentettek. A perifériás 
keringés zavarára utaló tünetek (hideg végtagok, paraes
thesia, Raynaud-jelenség) előfordulnak. Néhány beteg
ben gastroitnestinalis zavarokat, mint hányinger, székre
kedés jelentettek. A betegek 85%-ában egyáltalán nem  
fordult elő mellékhatás, a 6 hónapos kezelést mindössze a 
betegek 7%-ában kellett megszakítani.

A szervezet neuroendokrin szabályozása napszaki 
ingadozást mutat. Az endogén catecholaminok szintje a 
reggeli, ébredés körüli órákban a legmagasabb, a napi 
fizikai és szellemi igénybevétel függvényében magas 
szinten ingadozik, majd az éjszakai pihenés óráiban 
csökken. A 24 órás vérnyomás- és pulzusszám-moni- 
torozás ezzel arányosan reggeli (és délutáni) csúcsot, 
éjszakai minimumot mutat. A reggeli magas catechol- 
aminszint párhuzamba állítható a reggeli kiugróan ma
gas infarctusgyakorisággal is. Az összefüggés nyilván 
nem csupán statisztikai jelentőségű, hanem élettani 
szempontból is fontos. ABPM vizsgálataink alapján úgy 
tűnik, hogy a napi egyszer alkalmazott 20 mg betaxolol a 
reggeli ébredés időszakára is kielégítő mértékű beta-re- 
ceptor-gátlást biztosít.

A stabil effort anginás betegek kezelése során a be
taxolol csökkenti az anginás rohamok számát, a terhelé
ses vizsgálatok esetén megnyújtja a teljes terhelési időt, a 
mellkasi fájdalom felléptéig, és az 1 mm ST depresszióig 
eltelt időt is (6, 11). Ebben a vonatkozásban a hosszú 
hatású betaxolol hatékonyabbnak bizonyult a rövid 
hatású, equipotens dózisban alkalmazott atenololnál, és 
a terhelés során fellépő balkamrafunkció-csökkenést is 
csak a betaxolol védte ki (6).

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a betaxolol napi 
20 mg adagban megbízható, biztonságos és hatékony an
tihypertensiv szernek bizonyult enyhe és középsúlyos 
hypertoniás betegekben.

K ö s z ö n e tn y i l v á n í tá s :  A vizsgálati gyógyszer rendelkezésünkre 
bocsátásáért a Laboratoires Synthélabo SpA-t, az asszisztensi 
m unkáért Cseh Jánosnét, Podm aniczky M ártát, a statisztikai 
elem zésért Zorándi Ágnest illeti köszönet.
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KLINIKOPATOLÓGIAI TANULMÁNYOK

A vékony glomerularis basalmembran nephropathia. 
Klinikopatológiai megfigyelések
Trinn Csilla dr.1, Tassi Dóra dr.2, Túri Sándor dr.3, Sonkodi Sándor dr.4, Ormos Jenő dr.2 
és Nagy Judit dr.1
Pécsi Orvostudom ányi Egyetem II. sz. Belklinika, Nephrologiai C entrum , Pécs (igazgató: Nagy Judit dr.)1 
Szent-Györgyi A lbert O rvostudom ányi Egyetem, Pathologiai Intézet, Szeged (igazgató: Mikó Tivadar dr.)2 
Gyermekklinika (igazgató: P intér Sándor dr.)3 
I. sz. Belklinika (igazgató: Lonovics János dr.)4

A vékony glomerularis basalmembran nephropathia 
(TMN) csak elektronmikroszkópos vizsgálattal igazol
ható, újabban definiált kórkép, melyet a benignus fa
miliaris haematuria szinonimájaként használnak. 
Diagnózisa negatív fénymikroszkópos és immunfluo
reszcens lelet mellett elektronmikroszkóposán igazol
ható diffúz glomerularis basalmembran elvékonyodá- 
son alapszik. A szerzők a Pécsi Orvostudományi Egye
temen és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetemen az elmúlt 10 évben végzett 1545 vesebiopsia 
részben retrospektív analízise során 34 TMN esetet iga
zoltak. A klinikai képre a mikroszkópos és/vagy mak
roszkópos dysmorph haematuria, enyhe proteinuria volt 
jellemző. Két esetben előfordult nephrosis syndroma is. 
Deréktáji fájdalom az esetek felében, családi előfor
dulás a betegek ‘/з-ában volt igazolható. A vesebiopsiás 
minták morphometriai vizsgálatai során a glomeru
laris basalmembran vastagsága átlagosan 210 nm volt. 
A GBM diffúz elvékonyodása mellett felrostozódott, 
kettőzötté vált GBM-t is észleltek. Az átlag 61 hónapos 
követési idő alatt nem láttak vesefunkció-romlást. 
Megfigyelésük alapján a TMN előfordulása gyakori, di
agnózisához az elektronmikroszkópos vizsgálat elen
gedhetetlen, prognózisa jó, a haematuria morphologiai 
alapja a basalmembran diffúz elvékonyodása.

K u lc s s z a v a k :  vékony glom erularis basalm em bran nephropa
thia (TMN), haem aturia, családi előfordulás, elektronm ik
roszkópos m orphom etria

Clinicopathological features of thin membrane 
nephropathy. In two nephrology centres between 1983 
and 1993 among 1545 kidney biopsies 34 cases of thin 
basement membrane nephropathy have been diagno
sed. All patients had a varying degree of microscopic 
dysmorph haematuria, occasional slight proteinuria -  
except two nephrotic children; and normal blood pres
sure with one exception. 5 children and 7 adults experi
enced repeated bouts of macroscopic haematuria 
mainly after excercise or upper respiratory tract infec
tion, one child after tonsillectomy. All patients had nor
mal renal function and retained it during the follow-up 
period (mean 61 months, 3 months to 22 years), except 
a 46 year old patient, who was found to have the joint 
occurence of light chain gammopathy and hyperten
sion. Seven patients had positive family history for mic
roscopic haematuria, in four family members o f three 
patients renal biopsy disclosed mesangioproliferative 
glomerulonephritis with thin GBM segments. As a cut 
off value for thin basement membrane nephropathy we 
considered 264 nm. The morphometric analysis of the 
electron micrographs revealed a mean thickness of 210 
nm. No differences in basement membrane thickness 
were measured regarding gender, age or the presence of 
macroscopic haematuria. The thin basement mem
brane is considered to be the pathological basis and 
predisposing alteration leading to haematuria.

K e y  w o rd s:  thin glom erular basement m em brane nephropathy 
(TM N), electronm icroscopic m orphom etry, haem aturia

A vékony glomerularis basalmembran nephropathia 
(thin basement membrane nephropathy, TMN) újonnan 
ismertetett kórforma, melyet a benignus familiáris-re- 
curralo haematuria szinonimájaként említenek elsősor
ban (4,10,14,22). A klinikai képet a perzisztáló haemat
uria jellemzi, a diagnózis -  negatív fénymikroszkópos és 
immunfluoreszcens lelet mellett -  a diffúzán elvékonyo
dott glomerularis basalmembran (GBM) kimutatásán 
alapul. Előfordulására, prognózisára vonatkozóan az iro
dalmi adatok nem egységesek (1,2,7,9,13).

R ö v id í té s e k :  GN = glom erulonephritis; GBM =  glom erularis 
basalm em bran; TMN = th in  m em brane nephropathy -  vékony 
basalm em bran nephropathia
J e le n le g i  m u n k a h e ly :  DOTE I. sz. Belklinika, D ebrecen 4012 
Nagyerdei krt. 98.

Jelen munkánk célja az volt, hogy Magyarország két 
nephrologiai centrumában, részben retrospektív módon 
vizsgáljuk a betegség előfordulásának gyakoriságát, kli
nikai megjelenési formáit, a kórlefolyást és a családi érin
tettséget.

Anyag és módszer

A Pécsi Orvostudom ányi Egyetemen és a szegedi Szent-Györ
gyi A lbert O rvostudom ányi Egyetemen 1983 és 1993 között 
vizsgált 1545 vesebiopsiás m intából válogattuk ki a vékony glo
m eru laris  basalm em bran nephropathiás betegeket az alábbi 
k rité rium ok  alapján:
-  fénym ikroszkóposan negatív lelet, illetve m inim ális elvál

tozás;
-  im munfluoreszcens vizsgálattal negatív lelet, vagy minim ális, 

jellegtelen im munglobulin- vagy com plem entdepositio;
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-  elektronm ikroszkópos vizsgálattal diffúz GBM elvékonyodás
-  a GBM átlagos vastagsága 264 nm  alatt.

Az elektronm ikroszkópos célra E ponba beágyazott m in ták 
ban  a GBM vastagságát a m etszetekrő l készített standard  
nagyítású képeken mértük. A képekre  áttetsző fóliára rajzolt 
rácsrendszert helyeztünk. A m etszési pontokon, a GBM p e ri
fériás szakaszain m értük a basalm em bran  vastagságát (16). A 
m éréseket betegenként és betegcsoportonként átlagoltuk. 
D iagnosztikus értékűnek T ie b o s c h  a jánlása szerint a 264 nm  
alatti vastagságot tekintettük (21).

A haem aturia  urológiai eredetének kizárása céljából u ltra 
hang és esetenként iv. urographiás vizsgálat is történt, valam int 
több betegnél ismételt cystoscopia és néhány esetben 
angiographia is. Minden esetben vizsgáltuk  a vérnyomást, vese
funkciót (se kreatinin, kreatinin clearance), húgysav- és Ca- 
anyagcserét (hypercalciuria k izárása céljából) (12) és a hae- 
mostasist.

A haem aturiát Addis szerint (a vizeletüledéket süllyesztett 
condensorral vizsgálva a glom erularis eredetű dysm orph és az 
extraglom erularis eredetű ép w t- k  elkülönítése céljából), a 
p ro te inu riá t Biuret-módszerrel ha tá roz tuk  meg. Az Alport- 
syndrom át negatív családi anam nézis és audiom etriás lelet se
gítségével, valam int a vesebiopsiás m in ták  elektronm ikrosz
kópos vizsgálata alapján zártuk ki (11,12,17,28).

A családi előfordulás tisztázására a családtagok vizeletét is 
megvizsgáltuk, illetve felkutattuk és újraértékeltük a betegeink 
családtagjainál korábban végzett vesebiopsiákat. A vesebeteg
ség diagnózisától a közlemény összeállításáig terjedő követési 
idő átlagban 61 hónap volt (3 hó n ap tó l 22 év).

Eredmények

Az említett 10 éves vesebiopsiás anyagban 34 beteg felelt 
meg a TMN kritériumainak. Közülük 15 férfi és 19 nő, 11 
gyermek, 23 felnőtt volt. A gyermekek átlagéletkora 6,6 
év (1,5-12 év); a felnőtteké 31 év (20-46 év).

A jellemző klinikai tüneteket az 1. tá b lá z a tb a n  foglal
tuk össze. Kitűnik ebből, hogy betegeink legjellemzőbb 
klinikai tünete a (változó mértékű, perzisztáló) mikro
szkópos haematuria volt. A w t-k  döntően a glomerularis 
eredetre jellemző dysmorph alakot mutatták. Tíz esetben 
fordult elő makroszkópos haematuria, melynek felléptét 
felső légúti infectio, könnyebb-nehezebb fizikai megter
helés, illetve tonsillectomia előzte meg. Egy gyermeknél a 
szokásos napi mozgás rendszeresen véres vizelet ürítésé
vel járt. A proteinuria az esetek zömében minimális 
mértékű volt, többször regisztráltunk negatív leletet is. 
Két-két esetben előfordult azonban 1-3 g/napos, illetőleg 
nephroticus tartományba eső proteinuria. Normális volt 
33 betegünk vesefunkciója és az is maradt a követés teljes 
időszakában. Nem észleltünk a macrohaematuriával 
kapcsolatba hozható átmeneti vesefunkció-romlást sem. 
Egy betegnél regisztráltunk beszűkült vesefunkciót már 
a diagnózis felállításakor. Vesebetegségéhez azonban 
hypertonia, hyperlipidaemia, hyperuricaemia, valamint 
benignus monoclonalis gammopathia is társult. Magas 
vérnyomást még két betegnél találtunk, mely nem tűnt 
egyik esetben sem renalis eredetűnek. A deréktáji fájda
lom betegeink felének jellemző panasza volt, különösen 
a macrohaematuriás epizódok idején.

Tíz betegnél találtunk családi érintettségre utaló ada
tot: hét esetben a családtagok kisfokú mikroszkópos 
haematuriáját; három családban összesen négy család
tagnál történtek további vizsgálatok. Mind a négy beteg
nél mikroszkópos haematuria és 1-2 g/napos protein
uria, illetőleg kettejüknél beszűkült vesefunkció és ma
gas vérnyomás miatt vesebiopsiás vizsgálat is történt.

1. táblázat: 34 TMN-es beteg klinikai tünete i és laboratórium i 
eredményei

Tünet Esetszám

H aematuria: m ikroszkópos (dysm orph  w t-k ) 34 
m akroszkópos 10

infekció u tán  3
fizikai m egterhelés után 4
tonsillectom ia u tán 1

Proteinuria: s  300 mg/nap 30
300 mg-3 g/nap 2
> 3 g/nap 2

Se kreatinin: s  120 pmol/1 33
>120 pmol/1 1

Kreatinin clearance: s  80 ml/min 33
< 80 ml/min 1

Vérnyomás: г  140/90 Hgmm 3
Deréktáji fájdalom: 14
Családi érintettség: haem aturia 7

szövettanilag igazolt vesebetegség 4

2. táblázat: Szövettani eltérések a 34 TM N-es betegben

Szövettani eltérés Esetszám

Fénym ikroszkópos elváltozások
Mesangialis m atrix  kiszélesedés (enyhe) 
Mesangialis sejtszaporulat (enyhe) 
Arteriolosclerosis 
Tubularis atrophia (enyhe)
Interstitialis fibrosis (enyhe) 
Interstitialis fibrosis (jelentős)

Im m unhisztológiai elváltozások
IgM erekben (nyom okban)
C3 erekben (nyom okban)
C3 glom erulusban (nyomokban)

E lektronm ikroszkópos elváltozások
Diffúz GBM elvékonyodás 

átlagos GBM vastagság 
gyerekek 
felnőttek 
férfiak 
nők

Felhasadozott GBM
Kettőzött GBM

210 nm  (154-261) 
196 nm  (154-264)
217 nm  (171-259) 
220 nm  (180-260)
218 nm  (171-261)

9
6
6
3
3
1

1
11
2

34

2
8

A vesebiopsiás minták szövettani vizsgálatának ered
ményét a 2. tá b lá z a tb a n  foglaltuk össze. A 34 beteg vese
biopsiás mintájának fénymikroszkópos vizsgálata az 
esetek többségében negatív volt. Néhány esetben enyhe 
mesangialis sejt és/vagy matrix proliferáció mutatkozott. 
Hat esetben láttunk arteriolosclerosist, háromban enyhe 
tubularis atrophiát és interstitialis fibrosist. Jelentős in
terstitialis fibrosist csak a benignus monoclonalis gam- 
mopathiában is szenvedő beteg anyagában észleltünk. A 
klinikai kép rosszabbodása miatt négy év múlva m egis
mételt vesebiopsiában a GBM vastagsága nem változott, 
a mesangialis sclerosis, arteriolosclerosis, valamint az in
terstitialis fibrosis azonban súlyosbodott.

Az immunfluorescens vizsgálatok során a glomerulu- 
sokban alig találtunk elváltozást. Néhány betegnél első
sorban az erekben IgM és C3 granulált jellegű lerakódása 
volt megfigyelhető.

Az elektronmikroszkópos vizsgálat tette lehetővé a 
betegség kórismézését: a diagnosztikus kritériumnak
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1. ábra: E lektronm ikroszkópos felvétel (X4000).
A GBM diffúzán elvékonyodott, a nyíllal jelölt szakaszon 
megkettőzó'dött. A GBM átlagos vastagsága 171 nm. 
Klinikailag jelentős fokú perzisztáló mikroszkópos 
haem aturia, visszatérő m akroszkópos haem aturia

megfelelően valamennyi esetben 264 nm-nél kisebb volt 
a GBM átlagvastagsága (1. á b ra ) . Nem láttunk különb
séget férfiak és nők, illetve gyerekek és felnőttek között. 
Néhány esetben előfordult szakaszos basalmembran fel- 
rostozódás, illetőleg kettőzöttség, de ez nem érte el azt a 
mértéket, amely az Alport-syndromára jellemző. Meg
figyeltünk tág capillaris kacsokat, egy esetben sem lát
tunk azonban folytonosság megszakadást a GBM-on.

A benignus monoclonalis gammopathiás betegen 
kívül két betegnél történt még ismételt vesebiopsiás vizs
gálat, három, illetve négy évvel az elsőt követően. Sem az 
átlagos GBM vastagság, sem a veseszövet morphologiája 
nem mutatott változást az első biopsiában észlelthez 
képest.

Betegeink négy, veseelváltozást mutató családtagja 
esetében a vesebiopsiás minták mesangioproliferatív 
glomerulonephritis képét mutatták, változó mértékű 
mesangialis sclerosissal. Az immunfluorescens vizsgálat 
IgM depositiót igazolt az egyik családban a nagyanyánál, 
jelentős arteriolosclerosis, interstitialis fibrosis, tubularis 
atrophia mellett. Az elektronmikroszkópos értékelés 
során mindegyik mintában mértünk vékony GBM seg- 
menteket (174-260 nm), a GBM átlag vastagsága azon
ban nem felelt meg a TMN kritériumának.

Megbeszélés

A TMN előfordulása Magyarország két nephrologiai 
centrumának vesebiopsiás anyagában 2,2%-nak bizo
nyult. Az előfordulási arányok tág határok (0,8-26%) 
között váltakoznak az irodalom adatai szerint (2,3 ,8-10, 
19, 22). Előfordulása nagy valószínűséggel az IgA neph- 
ropathiáéhoz hasonló (6). A különbségek elsősorban az 
eltérő biopsiás protokollból adódhatnak. Centrumaink
ban a találtnál magasabbnak gondoljuk a TMN előfor
dulását, mivel nephrologiai ambulanciánkon gondozot
takban nem történt minden mikroszkópos haematuriás, 
enyhe proteinuriás beteg esetében vesebiopsia. Az 1545 
vesebiopsziás minta feldolgozása során több esetben 
TMN-nek megfelelő klinikai kép, negatív fénymikrosz

kópos és immunhisztológiai lelet mellett nem volt lehe
tőség elektronmikroszkópos vizsgálatra.

A klinikai képre a mikroszkópos vagy makroszkópos 
perzisztáló haematuria jellemző (3,10,14, 18, 21, 22, 24, 
27), de két esetben, az irodalomban szórványosan le
írtakhoz hasonlóan mi is észleltünk nephrosis synd- 
romát. Emiatt nem tartható az az álláspont, hogy a TMN 
a benignus familiaris haematuria szinonimája, vagy 
ilyenkor a TMN és minimal change nephropathia 
együttes előfordulására kell gondolni. C o le m a n  azt veti 
fel, hogy minimal change nephropathiában a TMN a 
betegség folyamán alakul ki, szerzett lehet (5).

A mi eseteink a TMN benignus lefolyását igazolják: a 
követési idő alatt mindössze egy betegnél észleltünk 
vesefunkció-romlást, a benignus monoclonalis gammo- 
pathiával is szövődött, I v á n y i é s  m ts a i által korábban már 
részletesen ismertetett esetben (13). Az irodalomban ed
dig közölt progressziót mutató esetekben a TMN-en kí
vül más vesefunkció-romláshoz vezető faktorok is kide
ríthetek voltak (6,7).

A TMN familiaris előfordulásáról szórványosak az 
adatok. Haematuriás családtagokat említenek A a ro n s  és 
m tsa i, de szövettani vizsgálatokra az általuk közölt ese
tekben nem került sor (1). Három betegünk négy család
tagjánál a vesebiopsiás mintákban a basalmembran elvé- 
konyodása csak segmentalis volt, az átlag vastagság 264 
nm felett volt, így nem felelt meg a TMN kritériumának. 
Kettejüknél a vesefunkcio-romlás okául a mesangiopro
liferatív glomerulonephritis, valamint társuló betegségek 
szerepe vetődött fel (analgeticum okozta tubulointersti
tialis károsodás, hypertonia). Ezek az adatok is amellett 
szólnak, hogy a TMN önmagában nem okoz progresszív 
vesekárosodást. TMN mellett gyakori más glomerulo
nephritis -  elsősorban mesangioproliferatív (ezen belül 
IgA) -  előfordulása, ezért a vesefunkció-romlás a super- 
ponalódott GN következménye lehet.

Bár az elektronmikroszkópos vizsgálatokkal direkt 
GBM rupturát, illetve w t átlépést nem tudtunk igazolni, 
a TMN betegeknél megfigyelt diffúz, illetve négy család
tagnál mért segmentalis basalmembran elvékonyodást 
haematuriára prediszponáló faktornak tekintjük. Ha
sonló szakaszos basalis membrán elvékonyodást észlel
tünk haematuriás IgA nephropathiás beteganyagunkban 
(25), valamint két köröm-patella syndromás gyermek 
esetében is (26).

Tekintettel arra, hogy a klinikai kép alapján a TMN 
nem különíthető el az IgA nephropathiától vagy más, 
mesangioproliferatív glomerulonephritistől, fontosnak 
tartjuk dysmorph w t-k  ürítésével járó mikroszkópos 
haematuria féléves fennállása után a vesebiopsiás vizs
gálat elvégzését (15, 23). Negatív fénymikroszkópos és 
immunhisztológiai lelet esetén különösen fontos az 
elektronmikroszkópos vizsgálat morphometriával ki
egészítve.

A korrekt diagnózis egyrészt feleslegessé teszi az 
ismételt invazív vizsgálatokat a haematuria okának 
tisztázására (cystoscopia, urographia, angiographia, ve
sebiopsia), másrészt meghatározza a gondozási teendő
ket. Míg TMN esetében évenkénti kontrollt látunk csak 
szükségesnek, nem indokolt életmódbeli korlátozás a ne
héz fizikai munka kerülésén kívül; addig az IgA nephro
pathia gondozása az esetek nagy részében bekövetkező 
progresszió miatt szorosabb feladat.
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Kislabor készülék
16 paraméterrel:

vérnyomásmérők:
- mandzsetták, pumpák
- tartozékok

Diagnosztikus szettek:
- Welch Allyn és RIESTER
Orvosi és nővértáskák:
- valódi bőrből és műbőrből
- többféle méretben

EKG készülékek;
- HP PageWriter család
- hálózati és akkumulátoros üzem
- intelligens (kiértékelés)

PageW riter 200i 
d ek tro k a rd io g rár

Accu-Chek Easy 
vércukor m eghatározó

\sn rn *
- Reflotron IV
- gyorsdiagnosztika
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ätalocl з а » -  50 mg és 100
metoprolol-Astra

mg
Я Н ш

A ka rd ioprotektív 
béta-blokkoló

Az egyetlen 24 órás hatású 
metoprolol-készítmény
Zero-Order Kinetics 
(Nulladrendű farmakokinetika)
24 órán át tartó egyenletes 
plazmakoncentráció1
Emelkedett relatív béta-1 
szelektivitás
Naponta egyszeri adagolás
Kétféle hatáserősség 
(50 és 100 mg tablettánként), 
felezhető tabletták

vív-

Hagyományos metoprolol 
napi összdózisa hypertoniában

Betaloc ZOK dózisa 
hypertoniában (naponta lx )

200 mg 

100 mg 

50 mg

100 mg 

50 mg

25 mg (50 mg-os tabletta felezve)

be'e9 ^ \ eo

•2Л

Betaloc ZOK 50 mg és 100 mg 
АТС; C07A B02 retard tabletta
A metoprolol cardioseiectiv ß-receptor blokkoló.
A Betaloc ZOK tartós hatású, szabályozott felszí________________
felszabadulása a  szemcsékből egyenletesen történik 24 órán keresztül.

Mellékhatások: fáradtság, szédülés, fejfájás, brady 
nia, syncope, ritkán hányinger, hányás, hasi fájdal

bradycardia, postaralis hypoto-

ZOK tartós hatású, szabályozott felszívádású tabletta. A metoprolol
•reszhiL 
amely 50 illetve

főleg supraventri-

щштщщ
fülzúgás, ritkán sül, - 
Terhesség: csak az előny,

. _ js, ritkán throml 
;ockázat szigorú mi

ia, posturalis hypoto- 
hasmenés, székreke- 

‘ ironchos'

utón adható.

zált szívelégtelenség, klinikaiba jelentős mérti 
syndroma, cardiogen shock, súlyos perifériás

L, .... ...  decompen-
mértékű sinus bradycardia, sick-sinus 

artériás keringési zavar.

Adagolás: a tablettát naponta egyszer kell alkalmazni. Reggel, étkezés köz
ben, szétrágás nélkül, folyadékkal kell bevenni. A betegségnek megfelelően
_______ :  I—  c r i i  п л _____ _  п л л  l _ L    _ l l  I   L I ____ í r -

lehetséges.
A járművezető képességet és a  baleseti veszéllyel járó munka végzését befo-

| | h m J
Figyelmeztetés: A metoprololt fokozatosan, egv 
zásával vonjuk el, mintegy 10 napon keresztül 
Tárolása: szobahőmérsékleten, 30'C  alatt.

csökkenő dózisok alkalma-

napi adag 50, 100 vagy 200 mg tehet vagy f 
tabletta törhető. A napi maximális adag 400

antiarrhythmicumokkaT 
- MAO inhibitorral.

együtt: 
típusú iv.

alkalmazható kombinációban, 
mg.

Megjegyzés: csak vényre adható ki.
Csomagolás: 30 db 50 mg illetve lOü mg retard tabletta (A 
A részletes tájékoztatást az alkalmazási előirat tartalmazza

tableffi (Astra).

(OGYI-ena. száma: 7254/41 /9ó l.
További információval szívesen állunk rendelkezésén

Ref. 1: Sandberg European Journal of Clinical Pharmacology (1988) 
ivik et.al. American Journal of Therapeutics (1994)Ref. 2: Per Ömvik

Astra Pharmaceuticals 
Hungary

1122 BucWst, Maros и. 19-21. Tel.: 457-7500. Fax: 202-4771.



Irritabilis
Colon

Syndroma

Hypermotilitás Hypomotilitás

M indkét típusú  
m otilitási zavar 
norm alizálására

Jouveinal Laboratoires PDP Pharma Kft.
Franciaország Bővebb információk:

Tel: 213-2072 
Fax: 201-8502

DÉBRIDAT tabletta: Enkephalinerg agonista- 
ként viselkedik mind az ingerületkeltő, mind a 
gátló receptorokkal szemben. Az emésztő
traktus hypokinetikus izomzatára stimuláló, a 
hyperkinetikus izmokra pedig görcsoldó hatást 
gyakorol. Funkcionális emésztőszervi meg
betegedésekben helyreállítja a fiziológiás 
motilitást.
Hatóanyag: 100 mg trimebutinium male- 
inicum (72 mg trimebutin) tablettánként. 
Javallatok: A béltraktus funkcionális beteg
ségei által okozott fájdalom, puffadás, 
passzázszavarok, diszkomfort tüneti kezelé
sére. Irritábilis colon syndroma, 
Ellenjavallatok: A hatóanyaggal szembeni 
ismert túlérzékenység. Terhesség első három 
hónapja. Szoptatás.
Adagolás és alkalmazás: Szokásos adagja 
felnőtteknek naponta 3-szor 1 tabletta. 
Maximális adagja naponta 600 mg (3-szor 2 
tabletta). Étkezés előtt, folyadékkal kell 
bevenni.
Mellékhatások: A klinikai vizsgálatok során 
ritkán előforduló bőrreakciókról számoltak be. 
Terhesség és szoptatás: Bár állatkísérletes 
adatok szerint foetotoxicus vagy teratogén 
hatást nem tapasztaltak, nincs kellően 
bizonyítva, hogy terhességben alkalmazható. 
A készítmény adása a terhesség első három 
hónapjában, valamint szoptatás idején nem 
javasolt. A terhesség II. és III. harmadában 
csak a haszon/kockázat gondos mérlegelése 
után adható.
Túladagolás esetén tüneti kezelést kell 
alkalmazni.
Megjegyzés: *  Csak vényre rendelhető 
Csomagolás: Tabletta: 20 db



ESETISMERTETÉSEK

Hasi katasztrófát okozó trophoblastszövet
az uterus serosai felszínén hat héttel terhességmegszakítás után
Bacskó György dr.1, Hajdú Jenő dr.2 és Kovács Judit dr.3
Debreceni Orvostudom ányi Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (igazgató: Borsos Antal dr.) '
I. Sebészeti Klinika (igazgató: Balázs György dr.)2 
Patológiai Intézet (igazgató: Gomba Szabolcs dr.)3

A sz e rz ő k  25 éves n ő b e te g  e se té t ism e rte tik , a k in é l 
p e r i to n e a lis a n  m e g ta p a d t és h ev es  v é rzés t o kozó  
tro p h o b la s tsz ö v e t te rh e ssé g m e g sz a k ítá s  u tá n  6 h é tte l 
h a s i k a ta sz tró fá t ok o zo tt. A p lica  v e s ic o u te r in a  fö lö tt, az  
u te ru s o n  m e g ta p a d t h a sű r i te rh e ssé g  sikeres, n e m  
c so n k ító  m ű té tte l tö r té n ő  e ltá v o lítá s á n  tú l, a  sze rző k  
á t te k in t ik  a  k ó rk é p  k ia la k u lá sá n a k  m egv á laszo la tlan  
egyes k é rd ése it.

K u lc s s z a v a k :  m éhen kívüli terhesség, trophoblast, vérzés

T e rh esség m eg szak ítá s t k ö v e tő e n  n e m  r i tk á n  leh e t ta lá l
k o zn i a k u t h as  k é p é b e n  je len tk ező , k o rá b b a n  fel n e m  is 
m e r t  m é h e n  k ív ü li te rh esség g e l. E se tü n k  k ü lö n le g e s
ség é t a z  ad ja , h o g y  a te rh e ssé g m e g sz a k ítá s  u tá n  6 h é tte l 
o k o z o tt heves h a s ű r i  v é rzés t az  u te ru s  se ro sa i fe lsz ínén  
lévő p a rá n y i tro p h o b la s tsz ö v e t. A k ó rk é p  lehe tséges k i
a la k u lá sa  tö b b  m eg v á laszo la tlan  k é rd é s t  v e t fel.

Esetismertetés
T. J. 25 éves nőbeteget heves hasi fájdalm ak miatt vették fel 
ügyeletben sebészeti osztályra. A nam nézisében 6 héttel koráb
ban, transvaginalis ultrahangvizsgálattal igazolt, 5 hetes in tra
uterin  graviditás m egszakítása tö rtén t. A sebészeti osztályra 
való felvétele előtt já rt nőgyógyásznál ru tin  kontrollvizsgála- 
ton, aki sem fizikális, sem transvaginalis ultrahangvizsgálattal 
nem  talált eltérést a nem i szerveken. Hasi panaszait m eg
előzően 5 nappal kezdődött m enstruációja.

A sebészeti osztályon elvégzett fizikális és hasi ultrahang- 
vizsgálat szabad hasűri folyadékot valószínűsített. A beteg 
fokozódó anaem iája megerősítette a hasűri vérzés lehetőségét, 
ezért exploratív laparotom iát végeztünk. A hasban kb. 2000 ml 
szabad vért találtunk, am i az uterus elülső falán, a plica vesi
couterina fölött elhelyezkedő 1 x 0,5 x 0,5 cm-es, livid szövetből 
szárm azott spriccelő, artériás jelleggel. Egyébként az uterus 
norm ális nagyságú, az adnexum ok épek és a hasban egyéb 
kóros eltérést nem találtunk. Az u terus felszínén lévő képletet 
kb. 0,5 cm-es, ép m yom etrialis szövettel együtt kim etszettük és 
a m éh sebét csomós öltésekkel egyesítettük. A kimetszés alap
ján m akroszkóposán ép myom etrialis szövet volt látható. H as
m osást, hasűri revíziót és intraoperativ  transzfúziót követően a 
m űtét és a m űtét u táni szak zavartalan volt.

H eavy  p e r i to n e a l  b le e d in g  c a u se d  b y  p e r i to n e a l  
im p la n te n d  tro p h o b la s t  t i s s u e  six  w eeks a f t e r  in d u c e d  
a b o r t io n .  A  case  o f  heavy  in tra p e r ito n e a l b le e d in g  from  
p e r im e tr ia l  im p la n te d  tro p h o b la s t  tissu e  o n  th e  u te ru s  
w as r e p o r te d  fo llow ing  a r te f i tia l a b o r t io n . T h e  six 
w eeks p re v io u s ly  te rm in a te d  p re g n a n c y  w as  v e r if ie d  by 
tra n sv a g in a l u ltra so u n d  ex am in a tio n , th e  u n re c o g n ise d  
s im u lta n e o u s  e x tra u te r in e  p re g n a n c y  w as exc luded . 
T he m e c h a n ism  o f  p e r i to n e a l im p la n ta tio n  o f  t r o 
p h o b la s t tis su e  is u n k n o w n . T he  au to rs  r e p o r te d  th e  
succesfu l co n se rv a tiv e  tr e a tm e n t  a n d  a n a ly z e d  p o ss ib le  
o r ig in e  o f  th is  ra re  lo c a lis a tio n  o f  tr o p h o b la s t  tis su e .

K e y  w o r d s :  extrauterine pregnancy, trophoblast tissue, bleed
ing

V arratszedést követően a hetedik napon, m érsékelt anae- 
m iájától eltekintve, panaszm entesen otthonába távozott.

A m ű té ti preparátum  hisztológiája: m yom etrialis kör
nyezetben, a perim etrium on kiterjedt vérzés, am elynek állo
m ányában több gócban magzatbolyhok. A m agzatbolyhok fel
színén töm egesebb trophoblastsejtek (1. á b ra ) .

Két héttel a m űtétet követően, mérsékelt anaem iájátó l el
tekintve, a beteg általános állapota jó, a k ism edencei státus 
negatív, a transvaginalis ultrahangvizsgálat az u te ru s elülső 
falában m utatja  a fonalmaradványokat, de trophob last jelen
létére utaló kóros véráram lás nincs. Szérum összes hCG 
(hum án C horiális G onadotropin) értéke 10,1 m IU /m l. A több 
m int egyéves követés alatt a beteg mensesei rendszeresek, 
kóros hCG szintet nem m értünk , illetve transvaginalis kolor 
D oppler-ultrahangvizsgálattal trophoblastra u taló  áramlási 
jeleket nem  találtunk az u terusban, illetve a kism edencében.

Megbeszélés

F e lm erü l a  k é rd é s , h o g y  m ily e n  m e c h a n iz m u s sa l a lak u lt 
k i a m é h  se ro sa i fe lsz ínén  tro p h o b la s ts z ö v e t h a t  h é tte l a 
te rh e ssé g m e g sz a k ítá s  u tán?

1. T e rh esség m eg szak ítá s  a la t t  p e rfo ra tio  tö r té n t  és a 
s z ú rc s a to rn á b a  k e rü lő  tro p h o b la s t  im p la n tá ló d o tt .  Ez 
ellen  szó l, h o g y  sé rü lésre  u ta ló  je le t n e m  ta lá l tu n k  az 
u te ru s o n , ille tv e  a k is m e d e n c é b e n , v a la m in t a z  ilyenko r 
m eg szo k o tt, p e rfo ra tió t k ís é rő  a d h a e s ió k  s e m  vo ltak  
m eg fig y e lh e tő k  a m éh  k ö rn y e z e té b e n . T o v áb b i k érd és , 
h o g y  m ié r t  n e m  vo lt d e te k tá lh a tó  a m y o m e tr iu m  m é 
lyebb ré te g e ib e n  is az im p lan tác ió ?

O rv o s i H e tila p  138. év fo lyam  (1997) 42. szám 2673



1. á b r a :  Az uterus perim etrialis felszínén helyet foglaló 
trophoblast (m űtéti készítmény) (m  = myom etrium , 
p =  peritoneum , h = vérzés, v  = m agzatbolyhok)

2. Terhességmegszakításnál kanalikulárisan került 
trophoblast a peritonealis felszínre. E mellett szól a ki
fejezetten felszíni megjelenés. Ezt az appoziciós elméletet 
a trophoblastszövet szoliter megjelenése nem erősíti (1).

3. Heterotop terhességről volt szó, amelyből a méhen 
belülit megszakították és a „túlélő” extrauterin terhesség 
okozta a vérzést. E változat ellen szól az uterus felszínén 
talált szövet nagysága. Ha szimultán fogant a két ter
hesség, akkor az extrauterin elhelyezkedőnek jóval na
gyobbnak kellett volna lenni (11 hetes menseskima- 
radás!); esetleg a nyélszerűen az uterushoz csatlakozó 
terhességet a vérzés leszakította és a hasban lévő nagy 
mennyiségű vérrel együtt kiszívtuk (2). Ezt a verziót nem 
támasztja alá, hogy hat nappal a hasi katasztrófa előtt 
transvaginalis ultrahangvizsgálat történt, negatív ered
ménnyel.

4. Feltehető, hogy a 6 héttel korábbi terhességmegsza
kítástól függetlenül, a szabad hasűri extrauterin terhes
ség a következő első ovulációból származott. Ebben az 
esetben nehezen magyarázható, hogy a kb. 4 hetes ter
hesség miként okozhatott súlyos vérzést és hogyan jelen
hetett meg egy szabályos menstruációs vérzés?

IRODALOM: 1. B eck , E., S ie b z e h n r u b i ,  E., Jager, W. é s  m ts a i:  
D issem inated intraperitoneal trophoblast tissue after laparo
scopic treatm ent of extrauterine pregnancy. Geburtshilfe 
Frauenheilkd., 1991,51, 939-941. -  2. H a ta d a , Y :  The peduncu
lated type o f p rim ary peritoneal pregnancy im planted on the 
infundibulopelvic ligament. O bstet Gynecol., 1993,82,693-695.

(Bacskó György dr., D e b r e c e n , Pf.: 37,4012)
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gyorsan kialakuló optimális  
plazma és szöveti szint
gyors baktérium  
elimináció
kiváló béta-laktamáz 
stabilitás •
jó gásztrointesztinális 
tolerancia

Cedax kapszula: 400 mg ceftibutent tartgjmaz. Cedax por orális szuszpenzióhoz: 36 mg/ml ceftibutent tartalmaz. Hatóanyag: ceftibuten, fél
szintetikus harmadik generációs orális cSllosporin származék. Javallatok: pharyngitis, tonsillitis, otitis media, sinusitis, acute bronchitis és 
chronicus bronchitis acute exacerbatiója, valamint húgyúti infekciók kezelésére. Adagolás: a Cedax szokásos adagja felnőtteknek napi egy
szeri 400 mg (1 caps.) étkezéstől független®. Beszűkült vesefunkciójú felnőtték esetén: a Cedax farmakokinetikája nem teszi szükséges
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HORUS

Árkövy József emlékére -  halálának 75. évfordulójára

Hetvenöt esztendeje, 1922. május 17-én hunyt el Buda
pesten Á r k ö v y  József, a hazai fogorvoslás első kiemel
kedő és nemzetközi hírnévnek örvendő egyénisége, a 
fogászat első nyilvános és rendes egyetemi tanára. A ma
gyar fogászat történetében Árkövy József elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a fog és fogbetegségek hisztológiai 
kutatásaival, diagnosztikai és terápiás eljárásaival. Kuta
tásaival és szakirodalmi tevékenységével jelentősen hoz
zájárult a fogászatnak az egzakt tudományok színvo
nalára való emeléséhez. Számos érdeme közül kiem el
kedik a budapesti stomatologiai klinika megszervezése, 
valamint nagyban neki is köszönhető, hogy a s to m a -  
to lo g iá t e lső n e k  B u d a p e s te n  ik ta t tá k  b e  a k ö te le z ő  o r v o s i  
tá r g y a k  s o rá b a .

Árkövy József abban a korban élt, amikor a magyar 
medicina gyors fejlődésnek indult, a törvényes rende
zések, az intézményi hálózatok kiépülése csak kedvezett 
az újabb orvosi szakágak meggyökeredzésének, önálló 
tudománnyá válásának. A fejlődés az orvosképzésben is 
megmutatkozott, noha még voltak olyan orvosi szakágak
-  mint például a fogászat és a bőrgyógyászat - , amelyek
nek az egyetemi orvosképzésbe való „beemelése” komoly 
erőfeszítéseket igényelt.

A 19. század utolsó évtizedeiben a viharosan fejlődő 
Budapesten is megnövekedett az igény -  elsősorban a 
polgárság körében -  a szakszerű fogászati ellátás iránt, 
de ezen igényeket egyelőre még az egyetemi képzésben 
nem részesült fogászok, vagy külföldön tanult fogorvo
sok látták el, több fogorvos pedig egyenesen B écsb ő l járt 
át Budapestre rendelni. 1843-ban ugyan a pesti orvosi 
karon N e d e lk ó  Döme mint rendkívüli tanár működött, 
fogászati előadásain alig-alig volt hallgató: sem ő, sem  
pedig B a rn a  Ignác, majd később I s z la y  József nem nevelt 
utódokat, sőt Nedelkó halála után már senkit nem ne
veztek ki rendkívüli fogász-tanárnak. A fordulat valóban 
Árkövy József tevékenységének, szervezői munkájának 
köszönhető.

Árkövy József 1851. február 8-án született Pesten. Ere
deti családi neve A rn s te in  volt, amit apja -  aki maga is fo
gász volt, sőt e családban hagyománynak mondható a fo
gorvoslás -  1862-ben magyarosított. A családi tradíció 
ellenére Árkövy Józsefet szülei papnak szánták, azonban 
ő a 18. életévének betöltése után az orvosi hivatást válasz
totta. A kitűnő nyelvérzékkel megáldott -  anyanyelvén 
kívül öt nyelvet beszélt kitűnően -  ifjú 1870-ben lett or
vostanhallgató és már másodéves medikusként, J en d ra s -  
s ik  élettani intézetében -  Thanhoffer Lajos irányításával
-  hisztológiai vizsgálatokat folytatott, sőt egy évvel ké

sőbb már állati fogcsírák átültetésével kísérletezett. A te
hetséges ifjúra mások is felfigyeltek, B alogh  Kálmán díja
zott gyakornokként alkalmazta szigorló évében. Az itt 
töltött egy esztendő valóban nagy hatással volt Árkövy 
Józsefre: megerősödött abban a hitében, hogy a modern 
orvosi kutatási módszerekkel a medicina eddig még 
tisztázatlan területei válnak világossá, az orvosi gyakor
lat egyik alapfeltétele a rendszeres kutatás.

1876 őszén avatták orvosdoktorrá, s még ebben az 
évben a sebész, a következő évben a fogászmesteri vizs
gáit is letette. Már másodéves korától a fogorvoslás 
érdekelte, de tudta, hogy a modern fogászat alapjait nem  
itthon, hanem elsősorban Angliában sajátíthatja el. Ösz
töndíjjal a londoni D e n ta l  H o s p ita le -Ъап tanulhatott és 
dolgozhatott. Gyorsan „beleszokott” a londoni életbe, hi
szen kiválóan beszélt angolul. Itt ismerkedett meg S a lter , 
M a n n , B ry a n  és Johnes európai hírű sebészekkel, akiknek 
ajánlására hamarosan Árkövy Józsefet is felvették a lon
doni O d o n to ló g ia i T á rsa sá g b a . Itt döbbent rá a magyar 
fogorvoslás elmaradott helyzetére, a szervezett fogorvos
lás hiányára. Úti beszámolójában külön kiemelte, hogy a 
fogorvosképzés nemcsak az egyetemi klinika szerepét 
betöltő Dental Hospitale-ban folyik, hanem fogorvosje
löltek kiképzésével és gyakorlati oktatásával majdnem  
minden nagyobb kórházban foglalkoznak, ahol fogászati 
osztályok is működnek. E z  A n g liá b a n  te r m é s z e te s  -  írta 
némi keserűséggel. Hazatérése után valóban életcéljának 
tekintette a fogászatnak az egyetemi oktatásba való beve
zetését, a tudományos alapokon nyugvó fogorvosképzés 
megszervezését.

Igaz, Budapesten előbb a megélhetését kellett biztosí
tania, csak ennek hátterében kezdhetett céljainak megva
lósításához. Biztos alapot teremtett számára, hogy széles 
és jól jövedelmező magángyakorlatra tett szert, igen 
gyorsan a magyar főváros legkeresettebb fogorvosa lett. 
Legfontosabbnak az angol mintára szervezett kórházi 
stomatologiai osztályok felállítását tartotta, és ilyen érte
lemben fordult Budapest főpolgármesteréhez. Kérelmé
ben felajánlotta, hogy a Rókus Kórházban anyagi e lle n 
s z o lg á lta tá s  n é lk ü l vállalja a fogbetegek kezelését, sőt az 
egyéb költségeket is, csak megfelelő helyiséget biztosít
sanak számára. Ésszerű, és a fővárosnak előnyös kérel
mét elutasították. Csakhamar megnyitotta azonban a 
M o ln á r  utcában magángyógyintézetét, ahol a kétszobás 
rendelőben a szegény betegeket ingyen fogadta. A költ
ségeket 1881-től a V allás- és K ö z o k ta tá s ü g y i  M in is z té 
r iu m  vállalta. Ebben az évben a fogászat magántanára 
lett, így körlevelet intézett a magyar orvosi karhoz,
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amelyben felhívta a figyelmüket az intézet céljaira és 
arra, hogy heti három alkalommal 2-2 órában elméleti és 
gyakorlati órákat ad a k o n z e r v á ló  fo g á s z a t, а f o g h ú z á s  és  
a s z á js e b é s z e t  tárgykörében. Tanítványait nemcsak ok
tatta, hanem kutató- és tudományos munkára ösztönöz
te, maga pedig 1878-tól, sorozatban jelentette meg dolgo
zatait.

Árkövy József magángyógyintézete éles vitát váltott 
ki a magyar fogorvosok körében: V id é k y  Ferenc meddő 
vállalkozásnak minősítette Árkövy oktatómunkáját, az 
ún. „angol módszert” pedig elutasította. Vele szemben az 
O rv o s i H e t i la p  Árkövy mellé állt, de a vita évekig folyt. 
Árkövy tanítványai nemhogy elszéledtek volna, hanem  
„kinőtték” a Molnár utcai lehetőségeket, a betegek száma 
is viharosan növekedett: nyolc év alatt 11383 beteget lát
tak el, 894 medikus járt az előadásokra, ebből 64-en 
szereztek fogorvosi képesítést.

Hosszas vajúdás után a főpolgármester M ü lle r  Kál
mán kezdeményezésére Árkövy Józsefet kinevezte a 
Rókus Kórház fogászati rendelőorvosának, 1887-től a 
kórházban kialakították az első hazai stomatologiai osz
tályt, egyelőre egy helyiséggel. Igaz Árkövyt elkeserítette, 
hogy egy sötét helyiséget kapott „osztályának”, így C sá k y  
Albin kultuszminiszterhez fordult segítségért, aki M a r-  
k u s o v s z k y  Lajos tanácsára elrendelte, hogy az egyetem  
orvosi kara alakítson bizottságot a fogászat kötelező ok
tatásának előkészítésére és biztosítson helyet Árkövy in
tézete számára. Ezzel egy időben az egyetemi bizottság 
felszólította Árkövyt és Iszlayt, a kar két fogász magán
tanárát, dolgozza ki a fogászat e g y e te m i o k ta tá s á n a k  te l
je s  p r o g r a m já t . Az előbb említett bizottság elképzelése 
szerint a fogászat okatása két részből állt volna: prope- 
deutikából és klinikai gyakorlatból. E program meg
valósítását a kar Árkövyre és Iszlayra kívánta bízni, de 
anyagi eszközök hiányában egyelőre ingyen. Ezt Iszlay 
elutasította, Árkövy elfogadta. így  a budapesti ovosi kar 
által szervezett F ogásza ti I n té z e t  élére, amelyet 1890. 
február 9-én Fodor József avatott fel, Árkövy Józsefet 
nevezték ki.

Az intézet elég szűk lehetőségeket biztosított, hiszen 
Árkövynek csak egy tanársegéd állt rendelkezésre. A ket
tős feladat -  az egyetemi oktatás és klinika vezetése, 
valamint a Rókus kórházi feladatköre -  alaposan lekö
tötte idejét, így ezekben az években alig jelent meg tollá
ból közlemény. Annál eredményesebb volt oktató
munkája, hiszen ekkori tanítványai közül R o ttm a n n  Ár
min rendkívüli tanár, A n ta l  János, S za b ó  József, H a tty a s y  
Lajos és S a la m o n  Henrik magántanárok lettek később, 
1896-ban németül, oroszul és franciául is kiadták alap
vető munkáját, amely valójában befolyást gyakorolt az 
európai fogorvosi tudomány fejlődésére. Az igazsághoz 
tartozik, hogy a könyv bonyolult kórforma-beosztása 
miatt a gyakorló orvosok számára nehezen volt használ
ható. Viszont ez már nem volt elmondható Árkövy követ
kező munkájára, az 1900-ban Bécsben napvilágot látott 
„ I n d ic a tio n e n  zu r  s to m a to lo g is c h e n  T h e ra p ie ” c. kötetére.

A századforduló éveiben Árkövy minden figyelmét a 
fogorvosi hálózat országos kiépítésének terve kötötte le. 
A fogorvoslás eredményességét nagyban korlátozta, 
hogy a budapesti és a kolozsvári egyetemi fogászati kli

nikán kívül a fővárosban csak a R ó k u s, az I rg a lm a s  K ó r 
h á z  és a P o lik lin ik a  rendelkezett fogászati osztállyal, 
vidéki városokban pedig ilyen nem létezett, de az egye
temi fogorvosi képzés is csak korlátozott számban foly
hatott. így hazai fogorvosaink -  ha nem is jelentős része -  
továbbra is Bécsben és külföldi egyetemeken szerzett 
fogorvosi képesítést. Igen rossz volt az ország fogorvosi 
ellátottsága, így a fogbetegségek lehangoló statisztikát 
mutattak. Éppen ezért javasolta a S to m a to lo g u so k  E g y e 
sü le te  az Országos Közegészségügyi Tanácsnak; hasson 
oda, hogy a közkórházakban állítsanak fel stomatologiai 
részlegeket. Ennek tervezetét Árkövy József dolgozta ki: 
ennek értelmében az ország 18 kórházában k e lle t t  v o ln a  
fogászati részleget szervezni, úgy, hogy itt biztosítani kel
lett az oktatás feltételeit.

Közben a k u ltu s z m in is z te r  rendeletére az egyetemi 
fogászati intézet nevét „stomatologiára” változtatták. 
Ezért Árkövy hosszú éveken át harcolt, valamint azért, 
hogy az egyetemi intézet új épületet kapjon a Mária 
utcában. A Stomatologiai Intézet, illetve klinika nemcsak 
rendelővel, műtővel, röntgennel, hanem fekvőbeteg
osztállyal is rendelkezett. Ezt a klinikát 1909-ben, a bu
dapesti N e m z e tk ö z i  O rvo si K o n g re sszu s  alkalmából ad
ták át, amely világviszonylatban is az elsők között volt.

Árkövy a magyar fogorvosi kar jeles szervezőjének is 
bizonyult; nevéhez fűződik a F o g o rvo so k  E g y e sü le té n e k  
(1905) és a Budapesti Kir. Orvosegyesület Stomatologiai 
Szakosztályának (1896) megalakítása, majd később az ő 
kezdeményezésére jött létre a S to m a to lo g u so k  (Fogorvo
sok) O rszá g o s  E g yesü le te  (1896). Ugyancsak ő alapította 
meg a S to m a to lo g ia i K ö z le m é n y e k e t  is 1902-ben, amely
nek első főszerkesztője lett. Szakmai elismerését jelen
tette, hogy több külföldi fogorvosi társaság választotta 
tiszteletbeli és levelező tagjává.

Az első világháború jelentős változást hozott Árkövy 
szakmai tevékenységében: klinikáját teljes egészében 
átengedte a z  a rc - és á llc so n tsé rü lte k  gyógyítására, sőt 
maga is behatóbban foglalkozott e sérülteknek nemcsak 
klinikai diagnosztikájával, hanem a rehabilitációjának 
kérdéseivel is. Sajnos ezek az évek sok keserűséget hoz
tak számára: tanítványai egymással és gyakran vele is 
alaptalan vitákat folytattak, sőt az egyik ilyen vita kari 
vizsgálatot is kiváltott. Erre Árkövy lemondott egyetemi 
tisztségéről, nyugdíjba vonult, 1919 tavaszán végleg ott
hagyta az általa alapított intézetet. Űjból magángyakor
latot folytatott. Míg betegei hűségesek maradtak hozzá, 
tanítványai alig látogatták. Megkeseredve, 1922. május 
17-én hunyt el Budapesten. Sokan csak halálával döb
bentek rá valós szerepére a magyar fogorvosi képzés 
megteremtésében.

IRODALOM: Á r k ö v y ,  ].: D iagnostik der Z ahnkrankheiten und 
durch Zahnliedien bedingen Kiefererkrankungen. Stuttgart, 
1885. -  Á r k ö v y ,  ].: Indicationen zur stomatologischen Therapie. 
Wien, 1900. -  H a t ta y  D ezső :  Árkövy József emlékezete. Fogorv. 
Szle., 1960,59, 10. sz. -  H ő g y e s  E .: Emlékkönyv a B udapesti kir. 
M agyar Tudományegyetem orvosi karának m últjáró l és je
lenéről. Budapest, Athenaeum, 1896, 408 , 757. old. -  H u s z á r  
G y ö r g y :  A m agyar fogászat tö rténete . Bp., 1965. -  K a p r o n c z a y  
K :  Árkövy József (1851-1922). Orv. Hetik, 1976,118 , 455-457.
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Winston Churchill kórrajza (1874-1965)

Winston C hurch ill abból a vidéki nemesi családból szár
mazott, amelynek legjelesebb képviselője John C hurch ill 
volt, annak a nagy európai koalíciónak szíve, lelke, 
győztes hadvezére, amely a spanyol örökösödési háború 
során XIV. Lajos, a „Napkirály” európai hegemóniáját 
megtörte és aki M a r lb o ro u g h  hercege néven vonult be a 
történelembe.

Apja, a vezető szerepet játszó konzervatív politikus 
R a n d o lp h  C hurch ill (1849-1895), pénzügyminiszter egy 
ideig Lord S a lisb u ry  kabinetjében, korán halt meg lueses 
eredetű paralysis progressivában.

Churchill hét és fél hónapra született (amerikai anyja 
igen könnyelműen vette terhességét. Hajtóvadászat köz
beni esése indította el a szülést -  később társadalmi kö
telezettségei miatt alig törődött a gyermekkel, és neve
lését a dajkára bízta. A szülői szeretet hiányára vezethető 
vissza agresszivitása, túlzott aktivitása és bizonyításra 
törekvése). Kezdettől fogva dadogott és selypített. Még 
idős korában is jobban zavarta ez a beszédhiba, mint 
betegségei. Saját bevallása szerint is igen rossz tanuló volt 
de kitűnő emlékezőtehetségének segítségével csak azt 
tanulta meg, ami érdekelte. Annak ellenére, hogy abban 
az időben az iskolákban, így az előkelő harrow-i intézet
ben is, a klasszikus nyelvek művelésének nagy fontossága 
volt, Churchill nem volt hajlandó sem ógörögöt, sem 
latint tanulni. A számokkal kezdettől kezdve hadilábon 
állt és később sem békült meg a matematikával (8).

Életének első felében meg volt arról győződve, hogy 
apjához hasonlóan, az ő élete is csak a negyvenhatodik 
évig tart. Ez magyarázza azt a hektikus igyekezetét, hogy 
e rövid élethossz alatt karriert fusson be (4). így har
minchárom éves korában már belügyminiszter volt, és 
rövid időn belül számos miniszteri poszton állt helyt. 
Mivel a konzervatív pártban indult, de később a libe
rálisokhoz csatlakozott, majd újra konzervatívvá vált, 
komolytalannak, politikai szélkakasnak tekintették. El
határozásait számos fiaskó is kísérte (pl. partraszállás 
Gallipoliban az I. világháborúban). Ezért és sok, nagy be
folyású ellensége miatt, a húszas évek közepétől kezdve 
kormányban való részvételre nem kérték fel. (1931-ben 
amerikai körútja során taxi gázolta el, fején és lábán 
megsérült. Egyheti kórházi ápolás után, gyakorlatilag 
gyógyultan távozott.)

A nagy áttörés 1940-ben történt. A király ekkor azt a 
65 éves Churchillt kérte fel miniszterelnöki posztra, aki 
kezdettől kezdve élesen elítélte a totalitárius államokat, 
így 1920-ban a szovjet, majd 1933-tól következetesen a 
náci rendszert (3,4).

A korai haláltól való félelme motiválta állandó aggódá
sát egészségéért. Az a meggyőződés, hogy az orvosi véle
mények nem mindig helytállóak és megkérdőjelezhetők, 
vezette öngyógyításhoz, és akár arra is, hogy politikus tár
sainak kezelésre vonatkozó orvosi tanácsokat adjon.

[Néha igen b izarr eredménnyel: 1921-ben am ikor Churchill 
és B e a v e r b r o o k  Deauville-ben já rt, Beaverbrook agusztus 5-ére 
v irradó éjjel rosszul lett. Mivel Beaverbrook franciáu l nem  tu 
dott, a recept használati utasítását Churchill fordíto tta: tehát az 
egyik orvosságot szájon kellett bevenni, a m ásikat végbélkúp 
alakjában használni. Sajnálatosan a fordítás hiányossága miatt 
a beteg a gyógyszereket fordítva alkalmazta. E nnek  ellenére a 
beteg meggyógyult. Hasonló eset tö rtén t a II. v ilágháború  alatt 
is, amikor Churchill északra, flottalátogatásra indult Sir Dudley 
P o u n d , az adm iralitás első lordjával és Sir R ichard P e ir s e  légi- 
marsallal. Ekkor Churchill ahhoz ragaszkodott, hogy  egy új ál
m atlanság elleni tablettát p róbáljanak ki. Ez u tóbb iró l hatása 
alapján kiderült, hogy egy igen erélyes laxativáról volt szó, m i
vel véletlenül egy m ásik doboz tarta lm át adta át C hurchill az 
illusztris hadvezetőknek (4).]

Szívesen vett igénybe nem ortodox kezelési mód
szereket is. így pl. korai éveiben oxigénpalackokkal uta
zott és minden beszéde előtt ezekkel inhalálásokat vég
zett, míg élete végén sokáig Stephen W ard  osteopathának 
volt egyik előkelő betege. (Ismeretes, hogy Ward negatív 
szerepet játszott a Profumo-féle kémügyben, amely 
aztán a konzervatív kormány bukásához vezetett.)

Churchill egészségi állapotát kezelőorvosa, Lord M o 
ran  ellenőrizte 1940 és 1955 között, és erről az időszakról 
könyv alakjában emlékezett meg (5). Ez és Lord A llen -  
b ro o k e , a birodalmi vezérkari főnök naplója (2) kitűnő 
forrásmunka Churchill egészségi állapotváltozásainak 
megítéléséhez, annak ellenére, hogy megjelentetésük, 
különösen Churchill családjában és a sajtóban, igen nagy 
vihart okozott. Az 1940-től számított másfél év Anglia 
számára igen sötét korszak volt: egyedül harcolt a győ
zelmektől megittasult náci Németország ellen. Ez a mi
niszterelnököt is nagymértékben igénybe vette. Ennek 
következményei az idők során alakultak ki. íg y  Chur- 
chillnél súlyos anginás roham lépett fel 1940. december 
28-ára virradó éjszakán Washingtonban R o o se v e lt elnök
kel folytatott tárgyalásai során. 1943 februárjában ism é
telten volt tü d ő g y u lla d á s a . Majd a teh erá n i konferencia 
előtt 1943 novemberében erősen meghűlt, és következ
ményes la r y n g it is e  következtében a találkozáson rekedt
sége miatt alig tudott beszélni. Hazafelé utazva december 
12-én újabb tüdőgyulladás lépett fel pitvarlebegéssel. 
1944. augusztus 30-án, Olaszországból való hazatérése 
közben újabb tüdőgyulladás érte, amely azonban a beve
zetett gyógykezelésre igen gyorsan gyógyult, így nehéz
ségek nélkül tudott a második q u é b e c i konferencián 
megjelenni. Lázasan vett részt 1944 októberében a Sztá
linnal való tárgyaláson és az 1945. februári jaltai konfe
rencián is. Moran 1944-re teszi Churchill szellemi és testi 
ereje csökkenésének kezdeteit (5). Hasonlóan ítéli meg a 
miniszterelnök állapotát Lord A la n b ro o k e  (2) is, pl. 1944. 
márciusi naplófeljegyzésében közli, hogy „ C h u rc h ill k é p 
te le n  n é h á n y  p e rc e n  tú l a  tá r g y a lá s r a  o d a f ig y e ln i é s  s z ü n 
te le n ü l fe l -a lá  s é t á l . . . ” vagy május 7-i feljegyzés szerint 
„... ú g y  é rz i, h o g y  s z ív e se n  e g é sz  n a p  á g y b a n  m a r a d n a . ..  ”
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(2). Ez nem véletlen, hiszen Churchill a 71. évében van és 
ötévi napi 16 órás, vagy még több, megfeszített, idegtépő 
munka áll mögötte csak néhány órai alvással, pihenéssel. 
Mások is észrevették fáradtsága jeleit, így R a c zy n sk i gróf, 
a londoni lengyel nagykövet (6), aki 1944. május 3-án így  
ír: „ ... első találkozásunkkor úgy láttam, hogy Churchill 
igen fáradt benyomást kelt és kérdéses, hogy felfogta-e, 
miről is van szó. Bizonyára megvan az oka arra, hogy  
miért ismételgeti ugyanazokat a mondatokat.” T e d d e r  
légimarsall megjegyzi, hogy 1944 tavaszára Churchill 
igen fáradt benyomást keltett, és az 1940 óta eltelt idő
szak megpróbáltatásai életerejét kimerítették.

A munkáspárt 1945. júliusi, elsöprő választási győzel
me igen mélyen érintette és a depresszió „fekete kutyái” 
ellen (ahogy ő ezeket az állapotokat nevezte) nincs védel
me, kényszerpihenésre szorult, de a politikai csatározá
sokban változatlanul részt vett. 1949. augusztus 24-én a 
korai órákban hirtelen észrevette, hogy jobb kezének ere
je lényegesen csökkent. Enyhe szélütést állapítottak meg. 
A közvéleményt influenzáról tájékoztatták. 1950 január
jában átmeneti és enyhe agyérgörcs tünetei léptek fel. 
Hetvenhét éves korában, 1951 októberében újra elfoglal
ta a m in is z te r e ln ö k i széket. Súlyosabb volt azonban az az 
érgörcs, amely 1952 februárjában érte és átmeneti b e
szédkieséssel járt (5). John C o lv ille , magántitkárságának 
vezetője szerint, ekkor már időnként nem volt képes az 
adequat ítéletalkotásra és problémamegoldásra, így is
mételten megkövetelte, hogy pl. az öt oldalból álló jelen
tést egy bekezdésre rövidítsék. Hasonló véleménye volt a 
királynő magántitkárának is (4). Churchill azonban m e
reven visszutasította, hogy az aktív munkából visszavo
nuljon és a lordok házában foglalja el székét.

1953. június 23-án érte a kabinetülés alatt súlyos 
agyérgörcs. Nem volt képes beszélni és megmozdulni a 
bal testfélre kiterjedő é r z é s z a v a r o k  és m otoros k ie s é se k  
miatt. De szerencsére ezek a tünetek csak átmenetinek 
bizonyultak, és összeszedve erejét kiválóan szerepelt a 
konzervatív párt októberi kongresszusán, majd 1953 de
cemberében a B erm u d á k o n  találkozott E isen h o w er  am e
rikai elnökkel és a francia kormányfővel. Bár a hírközlés 
még a tevékeny államférfi attraktív képét tartotta fenn, 
de 1954 eleje óta közvetlen környezete észrevette, hogy  
már nem kötik le az államügyek, inkább regényeket 
olvasott vagy kártyázott. 1954 júliusában a lordkancellár 
közölte dr. Morannal, hogy Churchill nem képes már kö
vetni a minisztertanács ülésén elhangzottakat. Azt a be
szédet, amit a konzervatív párt 1954. évi októberi kong
resszusán tartott, össze sem lehetett hasonlítani az egy év 
előttivel, olyan gyenge volt előadása, amit számos hibás 
mondatfűzés és egyéb lapsus tarkított. Sőt az a szégyen is

érte, hogy a ház nyilvánossága előtt kényszerült mente
getőzni 1954. december 1-jén, mert korábbi beszédében 
meg nem történt eseményre hivatkozott. Még megenged
ték, hogy elnököljön a nemzetközösség miniszterelnö
keinek ülésén 1955. február elején, de a konzervatív párt 
korifeusai távozását követelték. 1955. április 6-án, 81 éves 
korában mondott le. Ebben az időszakban ideje nagy 
részét ágyban töltötte, csak a kormányülésekre kelt fel.

Kétségtelenül élete során a nagy fellángolásokat dep- 
resszív szakok követték; élete utolsó éveit inkább az 
utóbbi jellemezte.

87 éves korában olyan szerencsétlenül esett el Monte- 
Carlóban, hogy combnyaktörést szenvedett. De ebből is 
szerencsésen felépült, bár ereje tovább fogyott. Szóba 
sem került, hogy jelöltesse magát az 1964-es választáso
kon. Ekkor fejeződött be 65 évig tartó parlamenti karri
erje. Ez évvégén töltötte be 90. életévét. 1965. január ele
jén megfázott és ágynak esett. Január 15-én újabb agy
vérzést kapott, eszméletét elvesztette és január 24-én 
meghalt.

[Megjegyzés: Többen hivatkoznak arra, hogy a magas élet
kort megért Churchill nem vetette meg a tömény szeszes ita
lokat és a fényképek többnyire szivarral a szájában ábrázolják. 
Azonban 75 éves korában Churchill Maurice Mességué francia 
természetgyógyásznak, akit köhögés miatt keresett fel, beval
lotta, hogy az idők folyamán a szeszfogyasztást lényegesen 
csökkentette. Azért, hogy brit buldogtermészetéhez hasonló, 
megalkuvást nem ismerő, kemény államférfi képét fenntartsa, 
egy félig szívott szivart tartott állandóan a zsebében, amelyet 
akkor vett szájába, amikor a láthatáron egy fényképész feltűnt 
(8).]

Churchill vitathatatlanul kiváló államférfi volt rend
kívüli tehetséggel, akarat- és tetterővel. Utolsó kiemelke
dő alakja volt annak a brit világbirodalomnak, amely a 
XX. század negyvenes éveitől kezdve lassan széthullt. Ezt 
a folyamatot Churchill sem volt képes megakadályozni.

IRODALOM: 1. Accoce, P, Rrentchnick, P: Ces malades qui nous 
gouvernent. Stock. Paris, 1976. -  2. Bryant, A.: Triumph in the 
West. Collins. London, Philadelphia, Cambridge, 1952. -  3. 
Churchill, W. S.: The Second World War. Cassel and Co. 
Melbourne, Sydney, Toronto, Johannesburg, Cape Town, 
Auckland, 1948. -  4. L'Etang, H.: The Pathology of Leadership. 
Hawthorn Books, Inc. New York, 1970. -  5. McMoran, W.: 
Winston Churchill: The Struggle for Survival. Constable. 
London, 1966. -  6. Raczynski, E.: In Allied London. Weidenfeld 
and Nicolson. New York, Philadelphia, 1951. -  7. Singer, K.: Tales 
of the Unknown, cit. Der Spiegel. Nachrichtenmagazin. Ham
burg, 1997, 51, 204. -  8. Truhanovskij V. G.: Winston Churchill. 
Kossuth Könyvkiadó,. Budapest, 1976.

P ék  L á sz ló  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.
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■

elfolyósítja a sűrű légúti váladékot 

megkönnyíti a váladék felköhögését 

fokozza a surfactant szintézisét és aktivitását 

antibiotikumokkal egy időben adagolható

számos nagy hatású antibiotikum excretioját fokozza a hörgőkben 

a gyümölcsízesítésű szirup újszülöttkorban is alkalmazható

Alkalmazásának javallatai:
Kórosan sűrű nyáktermeléssel járó akut és krónikus obstruktiv légúti megbetegedések, például asthma bronchiale, bronchitis, bronchiectasia. 

Nyákoldás elősegítése az orr-, garatüreg gyulladásaiban. Rendelhetóség: Közgyógyellátottak részére térítésmentesen rendelhető, vény nélkül kapható. 
További információ beszerezhető: Tennék osztály, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. Telefon: 260-2282

E G I S  G Y Ó G Y S Z E R G Y Á R  RE.
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Birmingham-ben rendezett Európai Gasztroenterológiai Hét (1997. október 18-22)

TELjes útiköltségét.

1 997. júniusában kezdődött a Quamatel-quiz. A válaszok beküldői közül az eredeti 30  
helyett (több azonos pontszámot elért megfejtő volt) a 36  legtöbb pontszámot elért megfejtőt 
vacsorára hívtuk meg, ahol közjegyző jelenlétében kisorsoltuk a szerencsés nyertest, aki a 
R ich ter G ed eo n  Rt. költségére vehet részt Birmingham-ben az Európai Gasztroenterológiai 
Héten. ígéretünkhöz híven most megjelentetjük annak a megfejtőnek a nevét, akit a szerencse 
is pártfogásába vett, valamint a helyes válaszok betűjelét.

A kisorsolt nyertes dr. Kopjár Gábor volt, aki a kongresszusi részvételt egy gasztroenteroló- 
gusra kívánta átruházni. Kérésének megfelelően a Magyar Gasztroenterológiai Társaság 
segítségével a megfejtők közül kiválasztottuk a gasztroenterológusokat, akik közül újabb sor
solást rendeztünk közjegyző jelenlétében.
Ennek erdménye alapján dr. Herszényi László utazhat Birmingham-be.

Gratulálunk!

A Q i  helyes megoldásai:

1 .,
l.A  2.E 3.B 4.A  5.D 6.A  7 .A 8.E 9.D  10.: Egy hétig naponta hármas kezelés (p l.:2xl caps. 
Lansone, 2x2 tabl. Kiion, 2x250  mg Klacid, vagy egyéb, Maastrichtnak megfelelő összeállítás.

2 . ,
L A N S O N E

3 .,
l.C  2.C 3.B 4.E 5.A  6.B 7.D 8.D 9.B  10.C

Köszönjük mindazoknak, akik velünk játszottak!

R i c h t e r  G e d e o n  r t .
Orvoslátogató Hálózat 431 -4010 

Orvostudományi Főosztály 431-5780



Az orvosi szakirodalmi nyelv rövid története

Majd másfél évszázada, pontosan 140 éve, 1857. június 
4-én jelent meg az Orvosi Hetilap első száma. Alapítója és 
első főszerkesztője Markusovszky Lajos, az ő 1893. április 
21-én bekövetkezett halálának évfordulóján tartjuk im 
már sok évtizede megemlékező, ünnepi üléseinket. A lap, 
amely akkor megjelent, hathatós módon avatkozott be a 
magyar orvostudomány irányításába, a kor legkiválóbb 
orvosait, jeles tudósokat, odaadó hazafiakat állított sorba 
az elmaradott egészségügyi, oktatási viszonyok meg
szüntetésére. Az Orvosi Hetilap hosszú időn át egymaga 
jelentette a magyar orvostudomány fórumát, és a későb
biek során is annak egyik legfőbb tényezőjévé vált.

Az Orvosi Hetilap egyike a világ legrégibb szakfolyó
iratainak, a New England Journal of Medicine, The Lan
cet előzi meg időben, egyidős a British Medical Journal
lal, a Wiener Medizinische Wochenschrifttel, a holland 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneskundéval (7,8).

Az Orvosi Hetilap indításáról Markusovszky Lajos a 
következőkben szól: „A lap megindításának kötelesség 
érzete mindnyájunknál közös volt. Hogy mi határoztuk el 
magunkat e hitünk szerint szükséges magyar orvosi lap 
létesítésére, annak indoka nem az volt, mintha kizárólag 
hivatottnak éreztük volna magunkat ezen vállalkozásra, 
hanem mivel évek lefolyta alatt másvalaki nem igen ta
lálkozott, aki abbeli óhajtásunkat életbe léptette volna. Év
tizedek, sőt századok mulasztásának pótlására mozgósít 
az Orvosi Hetilap akkori kollektívája, megszüntetni a ha
zai orvostudomány elmaradottságát, korszerű színvonalra 
emelni az oktatást, a tudományfejlesztést, állandó kap
csolatot teremteni a világ tudományával, elszántan küz
deni az orvostudomány haladását fékező maradványok, a 
spekulatív bölcselkedő nézetek ellen” (3).

Mindezen gondolatok ma is helytállóak, bátran vall
hatjuk mai szerkesztőségi elveinkben azonosulásunkat e 
sorokkal.

Az elmúlt fél évszázadban az orvosi szaknyelvben az 
angol nyelv használata a nemzetközi szakirodalomban 
csaknem egyeduralkodóvá vált, háttérbe szorítva más 
nyelveket, legyenek azok nemcsak a kisebb nemzetek 
nyelvei, hanem hosszú időn át gyakorta használt világ
nyelvek is. Gond számunkra az ezredfordulón, köves- 
sük-e ezt a világjelenséget, használjuk-e közléseinkben 
az angol nyelvet, vagy lapunk másfél évszázados hagyo
mányainak megfelelően továbbra is a magyar nyelv le
gyen honi orvostudományunk szószólója.

Elhangzott az 1997. évi Markusovszky Lajos-emlékülésen (Budapest, 
1997. április 18.)

Markusovszky Lajos ebben is iránymutató elveket vall 
(3, 4), véleményének ismertetése előtt azonban szabad
jon néhány észrevételt tennem.

Az orvostudomány történetében a nemzetközi iro
dalomban a szaknyelvet illetően 5 különböző korszakot 
lehet elkülöníteni (5).

1. Az orvostudomány kialakulásának kezdetén, Krisztus 
előtti 5. században a g ö rö g  n y e lv  volt az általánosan el
fogadott orvosi szaknyelv. A Krisztus előtti első évszá
zadban és ezt követően a Római Birodalom fokozatos elő
retörése következett be, gazdasági, katonai és politikai 
téren hegemónia alakult ki, s ennek ellenére a hellén hatás 
az orvosok körében kifejezetten tartotta magát és a görög 
nyelv vezető helyét az orvostudományban megtartotta.

2. A középkorban az orvostudományban nem egy 
általánosan elfogadott szaknyelv létezett, hanem leg
alább három nyelv használata volt különösképpen elter
jedt. A bizánci birodalomban megmaradt a g ö r ö g  nyelv 
hatalma, de mivel az orvosi kultúra az iszlám világban je
lentősen előretört, itt az a ra b  nyelv uralkodott. Nyugat- 
Európában a la t in  lett az orvostudomány nyelve, különö
sen a l l .  században. Erre utal, hogy nagyon sok orvostu
dományi munkát a hellén és arab nyelvekből latinra 
lefordítottak.

3. A reneszánsz kor idején az orvostudomány vezető 
területe földrajzilag ismét Európa lett, ezzel a la t in  nyelv 
vált legfontosabbá az orvosi beszédben. Néhány kivétel
től eltekintve, mint pl. Páré munkássága Franciaország
ban és Paracelsus tanításai a német nyelvet beszélő or
szágokban, minden jelentősebb orvostudományi meg
figyelés latin nyelven jelent meg. Ezen kívül évszázado
kon át az egyetemek oktatási nyelve is latin volt.

4. A francia birodalom hatására elsőként Franciaor
szágban szorult ki a latin nyelv az orvosi szakirodalom
ból, majd nemcsak Franciaországban, hanem egész Eu
rópában is jelentős mértékben előretört a franciák nyel
ve. Ebben a sorban a francia nemcsak az orvostudo
mányban vált elsőként használt nyelvvé, hanem a kultúra 
minden területén. Ekkor három szaknyelv használata 
volt elterjedt az orvostudományban, a fr a n c ia , a n é m e t  és 
az angol.

5. Ma egyértelműen uralkodóvá vált az orvostudomá
nyon belül az a n g o l nyelv használata. Az angolnak mint 
szaknyelvnek, az orvostudományban való használata az 
első világháború idején kezdődött, majd különös mér
tékben növekedett a második világháború után, fokoza
tosan visszaszorítva a francia és német nyelv használatát. 
Ezt a tendenciát segítette elő az orvostudományi kutatá
sok fejlődése az Egyesült Államokban. Azt mondhatjuk,
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hogy 1945-50-re tehető az angol nyelv új korszaka az 
orvostudomány történetében.

A Deutsche Medizinische Wochenschrift 1996. évi 
egyik számában egy közlemény (5) jelent meg, melyben a 
szerző (F. A . N a va rro ) azt a kérdést vizsgálja, hogy német 
nyelvterületen németül vagy angolul kell-e a közlemé
nyeket megjelentetni, továbbá milyen hatása van a né
met, ill. angol nyelvű közléseknek a nemzetközi orvosi 
szakirodalom befolyásolására, illetve a hazai (német 
nyelvterületű) orvosképzésre, továbbképzésre.

A szerző megállapítja, hogy Németországban egyrészt 
a közlemények nyelvét, másrészt a közleményekhez csat
lakozó irodalomjegyzéket illetően három időszak külö
níthető el (1. ábra).

1. ábra: A német, angol és egyéb nyelveken megjelenő 
irodalmi adatok részaránya 1920-1995 között 
(Navarro nyomán 1996) 1

1. 1920-1950: egyértelműen a német nyelv az orvostu
domány nyelve, az angol irodalmi arány 10-25%.

2. A második periódusban, 1955-1970 között az angol 
és német szaknyelv 50-50%-os.

3. 1975-1995. Az angol nyelv kerül előtérbe, a német 
nyelv inkább csak a mindennapi gyakorlatra vonatkozó 
folyóiratokban népszerű. E tendencia teljesen hasonló a 
német nyelvet beszélő Ausztriában és Svájcban is, viszont 
Kelet-Németországban 1989-ig még a német nyelv ural
kodó marad (6).

Hasonló jelenség figyelhető meg, bár nem ilyen preg
nánsan, a francia-angol nyelv vonatkozásában is (5,6).

Az angol nyelv elterjesztését a szakirodalomban kü
lönösképpen elősegítette, hogy az utóbbi évtizedben a 
szakmai előmenetelnél kiemelkedő súllyal vették figye
lembe a magasabb impakt faktorú közleményeket. Éppen 
az idézettség miatt, mely az angol nyelvű szaklapokból 
sokkal magasabb volt, a különböző szerzők közlem é
nyeiket saját egyéni érdekükben, ha tehették, elsősorban 
angol nyelvű lapokhoz juttatták el. Ez azzal is együtt járt, 
hogy a német és francia, de más nyelvet beszélő országok 
kutatói is háttérbe helyezték saját hazájuk szakirodai
mát. Ennek az lett az eredménye, hogy a hazai lapok 
idézettsége tovább csökkent, és félő, hogy az alacsonyabb 
színvonalú, nemzeti nyelven megjelenő dolgozatok nem  
kellő súllyal szolgálják az alapellátás orvosainak tovább
képzését.

Ha ez így van az említett világnyelvek esetében, ame
lyek háttérbe szorultak, hogy áll ez a kérdés Magyaror
szágon? Nyilván a helyzet sokkal rosszabb, mint az előbbi 
nagyhatalmak vonatkozásában.

Szabadjon most Markusovszky Lajos bölcs előrelátá
sára e tekintetben is hivatkoznom, mint ahogy már ko
rábban erre utaltam. Markusovszky lelkesen helyeselte a 
magyar orvosok külföldi utazásait és érdeklődését a tu
domány nemzetközi eredményei és kérdései iránt, 
ugyanakkor szelíden megrója azokat, akik indokolatla
nul hajbókolnak a „nyugat” tudománya előtt és tudomá
nyos eredményeik publikálásában a hazai irodalmat mel
lőzve, más országok szakirodalmát részesítik előnyben. 
„...A  b ú v á r n a k  -  írja egyik cikkében -  m id ő n  h o n a  k ö ze 
léb en  f i g y e lő  és v iz sg á ló  k ö zö n s é g re  n em  ta lá l, m in d ig  
s z a b a d s á g á b a n  á ll s z e l le m i te rm é k e iv e l v a la m e ly  idegen  
n e m z e t  ir o d a lm á b a n  fe l lé p n i ,  m i reá n é zv e  ta lá n  e lőnyös, 
m e r t n a g y o b b  s z á m ú  k ö z ö n s é g h e z  szó l, á m d e  ilyen k o r  
e ze n  ir o d a lo m  m u n k á s á v á  v á lik , s  b á r  n e v e z e te s  s z e re p 
k ö r t  v ív h a t  k i  m a g á n a k , d e  h a z á ja  m ű v e lő d é sé re  befo lyás  
n é lk ü l m a r a d ” (3).

Mint ahogy az idézetből nyilvánvaló, a magyar nyelv 
használata az orvosi szakirodalomban országunkban 
feltétlenül kívánatos. Az alapellátásban dolgozó orvo
saink egyértelműen igénylik, hogy hozzájuk a szakiroda- 
lom magyar nyelven jusson el. Az Orvosi Hetilap szer
kesztőbizottsága és szerkesztősége egyaránt Marku
sovszky gondolatának megfelelően magyar nyelvű közle
ményekkel kívánja növelni a hazai szakirodalom szín
vonalát. Ugyanakkor szeretnénk azt is elérni, hogy az im
pakt faktor értékelése mellett a magyar nyelvű publiká
ció is kerüljön megítélésre az orvosi előmenetelnél, kine
vezéseknél.

Néhány évvel ezelőtt szerkesztőségünk és szerkesztő- 
bizottságunk, felismerve, hogy az impakt faktorért való 
harc háttérbe szoríthatja a magyar nyelvű közlések 
színvonalát, javasolta, hogy „hazai szakirodalmi mutató
val” lehessen jellemezni a magyar nyelvű közleményeket. 
E törekvésünket a Magyar Orvostudományi Társaságok 
és Egyesületek Szövetsége, valamint a Magyar Orvosi Ka
mara támogatta (1). Az egyetemek habilitációs eljárásai 
során szerencsére már figyelembe veszik a magyar nyel
vű tudományos munkásságot is. Öröm számunkra, hogy 
újabban más fórumok által is kedvezőnek ítélték meg ezt 
a törekvést, és bizonyos szakmai akkreditálásoknál kívá
nalom a magyar nyelvű publikáció. Szívesen adunk he
lyet lapunkban a hazai és nemzetközi szakirodalmi mun
kásság egységes értékelésére vonatkozó tanulmányok
nak. Ezt tesszük a Varró professzor által összeállított 
ajánlással is (9).

Szerkesztőségünk és szerkesztőbizottságunk szándé
ka szerint, a Markusovszky Lajos alkotta hagyományok
nak megfelelően törekszik helyt adni a hazai eredeti tu
dományos megfigyeléseknek, epidemiológiai, patológiai 
és klinikai tanulmányoknak, továbbá genetikai és mole
kuláris biológiai közleményeknek, esetbemutatásoknak. 
Az országos intézetek, szakmai kollégiumok, tudomá
nyos társaságok és más hivatalos szakmai fórumok állás- 
foglalásait, módszertani leveleit lapunkban rendszeresen 
közzétesszük.

Új rovatként szerepel lapunkban a biometriai és igaz
ságügyi orvostani rovat. Súlyt helyezünk arra, hogy fiatal
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orvosok, Ph. D. munkájukat készítő ifjú kutatók közle
ményeiket lapunkban megjelentessék. Mivel az ifjúságé a 
jövő, orvostanhallgatók tudományos bemutatásait is fi
gyelemmel kísérjük, kiváló munkájukat, szerény eszkö
zeinkkel (Orvosi Hetilap előfizetés) jutalmazzuk.

Az Orvosi Hetilap Baráti Körének visszajelzése alap
ján tudjuk, hogy referáló rovatunkat a gyakorló orvosok 
rendszeresen olvassák, mindennapi munkájukban az új 
eredményeket hasznosítják.

Szerkesztőségi elveinkhez tartozik az is, hogy beszá
moló rovatunkban a különböző konferenciákról rend
szeresen tájékoztatást adunk, legyenek ezek a megbeszé
lések alapkutatással foglalkozó, gyógyszert, műtéti eljá
rásokat bemutató tudományos ülések vagy kongresszu
sok. A gazdasági okok miatt lapunkat reklám, hirdetések 
nélkül fenntartani nem tudjuk ugyan, de arra szigorúan 
vigyázunk, hogy egy aktuális gyógyszert vagy terápiás 
eljárást bemutató dolgozathoz ne csatlakozzék közvet
lenül a konkrét diagnosztikus eljárást vagy gyógyszert 
bemutató reklám.

Az Orvosi Hetilap szerkesztőségének továbbra is szán
déka, hogy az orvostudomány aktuális kérdéseiről a té
makör egy-egy hazai reprezentánsának összefoglalásá
ban továbbképző referátumok formájában tájékoztassa 
olvasóit.

Örömmel olvastuk a Konzílium című folyóirat múlt 
évi 5. számában, hogy a Gfk-Hungária Közvélemény- és 
Piackutató Intézet felmérése szerint a megkérdezett há
ziorvosok és szakorvosok körében egyaránt az Orvosi 
Hetilap a legnépszerűbb orvosi folyóirat.

A szerkesztőség hálával tartozik mindazoknak, akik 
bármilyen formában hozzájárulnak az Orvosi Hetilap 
megjelenéséhez. Köszönjük a szerzők, referensek, lekto
rok önzetlen munkáját, valamint a győri Széchenyi 
Nyomda Kft. segítségét.

IRODALOM: 1. Állásfoglalás. Orv. Hetil., 1994, 135, 1329. -  2. 
Gfk-Hungária Közvélemény- és Piackutató Intézet: Orvosok és 
szaklapok. Konzílium, 1996, 5, 18. -  3. M a rik o vszk y  Gy.: 
Markusovszky Lajos Válogatott munkái. Budapest, 1905. -  4. 
Markusovszky Lajos életműve. Orv. Hetil., 1957,98, 1427-1437. 
-  5. Navarro, F. A.: Englisch oder Deutsch? Die Sprache der 
Medizin aufgrund der in der Deutschen Medizinischen 
Wochenschrift erschienenen Literaturangaben (1920 bis 1995). 
Dtsch.med. Wschr., 1996,121 ,1561-1566.-6.N avarro , F.A.: Die 
Sprache der Medizin in Österreich (1920-1995). Wien. klin. 
Wschr., 1996,108, 363-369. -  7. Palla Á., Trencséni T.: Az Orvosi 
Hetilap centenáriumi emlékkönyve. Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, 1959. -  8. Százéves az Orvosi Hetilap. Orv. Hetil., 
1957, 98, 565-567. -  9. Varró V: Ajánlás a nemzetközi és hazai 
tudományos és szakirodalmi munkásság egységes értékelésére. 
Orv. Hetil., 1997,138 (közlés alatt).

F eh ér J á n o s  dr.

Bencsik -  Klivényi -  Vécsei: Liquordiagnosztika
Klinikai és kísérletes adatok

Az elmúlt évtizedek alatt a képalkotó eljárások és az elektrofiziológia jelentős fejlődése 
mellett a klinikai neurokémia modern lehetőségei is előtérbe kerültek. Napjainkban a 
lumbálpunkció indikációja megváltozott, ezt is tárgyalja a könyv. Részletezi továbbá a 
lumbálpunkció és a liquorvizsgálatok technikáját. Külön fejezet foglalkozik a neuropep- 
tidek, enzimek, monoaminok, excitotoxinok és egyéb molekulák jelenlétével az agy
folyadékban. Remélhetőleg a közeli jövőben a liquorpatokémiai profilt a PÉT, a receptros- 
pecifikus SPECT és MRI-spektroszkópia adataival összevetve fontos információkat ka
punk a neurológiai kórképek pontosabb diagnózisához, a megfelelő terápiás dön
téshez.

186 oldal, 11 ábra, 41 táblázat, 1 490,-F t

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem a Liquordiagnosztika című könyvet:........................ ............................................................................ példányban

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

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

A számla címzettje: .............................................................................................................................................................................................

Az Orvosi Hetilap előfizetői a könyvet 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg.

3.000,- Ft alatti megrendelések esetén 250,- Ft postaköltség-hozzájárulást számítunk fel. 
Megrendelésüket a Springer Hungarica Kiadó címére (Budapest, Pf. 94. 1327) szíveskedjenek elküldeni.
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J A V A L L A T O K :
Különböző eredetű cerebro varzkulárir, ér 

varzkulárir eredetű rzem érzeti ér fü lészeti kórképek

K O M P L E X  H A T Á S M Ó D J A :

•  neuroprotektív határ 
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FOLY ÓIRATREFERÁTUMOK

GASTROENTEROLOGIA

Az oesophago-gastricus junctio. Mit
tal, R. К., Balaban, D. H. (Dept. of Gast
roenterology and Internal Med., Uni
versity Virginia, USA) N. Engl. J. Med., 
1997,336,924.

A szerzők referátumukban részlete
sen ismertetik a nyelőcső-gyomor át
menet (OGJ) anatómiáját, fiziológiá
ját, a kontraktilitás idegi szabályozá
sát, a gastrooesophagealis refluxban 
(GÓR), hiatus herniában és nyelőcső 
achalasiában található eltéréseket. 
A nyelőcső alsó részének működésé
ért felelős alsó oesophagus sphyncter 
(LOS) a nyelőcső simaizmaiból és a 
rekesz harántcsíkolt izomzatából áll. 
A GÓR fő mechanizmusa ezek átme
neti ellazulása. A reflux tünetei régóta 
ismertek, de csak 1958-ban vetették 
fel a rekeszizom szerepét és 1985-ben 
tudták bebizonyítani a hiatus oeso
phagei billentyűszerű működését a 
junctióban. Normális esetben a LOS 4 
cm hosszú, egy része intraabdominá- 
lis és a rekesz szára 2 cm-t foglal ma
gába. A rekeszszárak (elsősorban a 
jobb) contractiói jelentik a külső 
sphyncter mechanizmust. A sphync
ter vaskosabb a nyelőcső nyálkahár
tyánál és e vastagság a sphyncter nyo
mással is összefügg. E terület igen 
gazdag idegvégződésekben. A gyomor 
ferde izomrostjai képezik az alsó re
flux barriert, csapószelepként mű
ködve. A LOS nyomását a nyelőcső si
maizom contractióiból eredeztetjük, 
ez állandóan változik, 5-10 Hgmm-es 
fluctuatiókat mutatva. A maximális 
nyugalmi nyomás (80 Hgmm) a gyo
mor contractiót előzi meg. A légzésre 
(vagy Valsalva-kísérletre, köhögésre 
stb.) bekövetkező nyomásváltozáso
kért a rekeszszárak felelősek. Mély 
belégzésben 50-150 Hgmm nyomás is 
fennállhat. A neurogen tónus cholin- 
erg beidegzésű, a myogen tónust az 
intracelluláris Ca kiáramlás szabá
lyozza. A nyelés következtében fellépő 
LOS ellazulás vagalis központú. Miért 
kell e kettős sphyncter functio? Mivel 
a nyelőcső és a gyomor közötti nyo
másgradiens rendkívül változó és eh
hez mind a LOS, mind a rekeszszárak 
megfelelően adaptált és összehangolt 
együttműködése szükséges. Kilégzés

végén a gradiens 4-6 Hgmm, amelyet 
10-35 Hgmm-es LOS nyomás tud el
lensúlyozni.

GÓR fennállásakor mindkét sphyn
cter mechanizmus károsodhat, de 
enyhe esetben ez még nem jár regiszt
rálható nyomásváltozással, vagy csak 
mérsékelten emelkedett LOS nyomást 
találunk. Ezekben az esetekben a LOS 
és a rekeszszárak átmeneti (10-60 
sec) relaxatiójáról van szól. Ha jó re- 
keszfunctio mellett LOS relaxatiót 
okozó gyógyszereket kap a beteg (pl. 
atropin), nem jön létre reflux. A relaxa
tiót a gyomor feszülése és a garatból 
származó ingerek idézik elő, de az af
ferens mechanizmus még nem tisz
tázott. Súlyos refluxban szenvedő be
tegekben csökkent a LOS nyomása és 
alacsony amplitúdójúak a nyelőcső 
contractiók. Ennek következtében a 
nyelőcsőbe került savtól az nem tud 
kellőképpen megszabadulni. Nem vi
lágos azonban, hogy ez, vagy a nyelő
cső savas gyulladása a beindító ténye
ző. Ez utóbbinak ellentmond, hogy a 
gyulladás megszűnése e betegeknél 
nem állítja helyre a károsodott LOS 
functiót. A cisaprid, amely acetylcho- 
lin felszabadulást okoz, növeli a nye
lőcső contractiókat, enyhíti a refluxos 
tüneteket.

Hiatus hernia nem oka, de elősegítő- 
je lehet a refluxnak, többféle mecha
nizmussal. Nyeléskor 6-8 másodpercig 
elernyed a LOS és a herniálódott rész
ben megrekedt savas tartalom a nyelő
csőbe folyik vissza. Belégzéskor, Valsal- 
va-manővernél a hernia a LOS és a 
rekeszszárak közötti gyomorrészt elvá
lasztja és a sav a relaxált sphyncteren át 
a nyelőcsőbe folyik, mivel a LOS a 
negatív hasűri nyomást nem tudja el
lensúlyozni. Nagy hiatus herniánál már 
megszűnik a rekeszszárak sphyncter 
functiója. A GÓR kialakulásának jelen
legi elmélete mindenképpen a LOS re- 
laxatiós és savas reflux epizódok növe
kedését tartja elsődlegesnek, amelyhez 
a hiatus hernia, mint a rekesz-sphync- 
tert gyengítő tényező csatlakozik. A re
flux betegség kezelésében a savcsök
kentők (histamin-2 receptorblokkolók 
és protonpumpa gátlók), valamint a 
prokineticumok alkalmazandók. 
Gyógyszer-refrakter esetekben (újab
ban laparoscopos) fundoplicatiós mű
tét végzendő.

Achalasiában a LOS relaxatio és a 
nyelőcső peristaltica hiányát a plexus 
myentericus degeneratiója okozza. 
Kimutattak a felszíni sejtek proteinje 
ellen termelt autoantitesteket és csök
kent nitrogén-oxyd (amely a LOS in
hibitor neurotransmittere) termelő
dést. A terápia célja a LOS-nyomás 
csökkentése. Egyes betegeknél a Ca 
antagonisták és nitrátok enyhítik a 
tüneteket. A sphyncter ballon-dilata- 
tiója, vagy a sebészi myotomia a be
tegek nagyobb részénél hatásos. 
Azonban a ballon-dilatatio perfora- 
tióval is járhat, a myotomia következ
ménye pedig GÓR lesz. Az endosco- 
pon át adagolt botulinum toxin az 
acetylcholin felszabadulás gátlása út
ján csökkenti a LOS nyomását. Általá
ban hat hónapig tart a hatás és nem 
írtak le jelentős szövődményt. Az OGJ 
működésének további tisztázása, a 
patológiás kórképekben fennálló neu- 
rohormonális változások kutatása 
fogja elősegíteni e kórképek minél ha
tásosabb kezelését.

S zé k e ly  G y ö rg y  dr.

Endoszkópos lokális adrenalin keze
lés kizárólagos és hőszondás keze
léssel kiegészített alkalmazásának 
randomizált összehasonlítása vérző 
peptikus fekélyes betegek esetében. 
Chung, S. S. C. és mtsai (Dept, of Sur
gery, Prince of Wales Hospital, Chi
nese University of Hong Kong, Shatin, 
New Territories, Hong Kong [prof. Ar
thur K. C. Li]), Br. Med. J., 1997, 314, 
1307.

Még egy évtizeddel ezelőtt is a pro- 
fúzan vérző gyomor-, vagy nyom- 
bélfekélyek esetében a sebészi beavat
kozás volt az egyetlen igazán haté
kony gyógyító eljárás. Az utóbbi évek
ben azonban igen effektiv endosco- 
pos vérzéscsillapító módszereket fej
lesztettek ki. (Adrenalin injektálás, 
kontakt hőszonda, laeserek stb.)

A szerzők korábbi munkájukban 
összehasonlították a különböző en- 
doscopos vérzéscsillapító módszere
ket és azt találták, hgy az adrenalin 
lokális endoscopos injektálása a leg
hatékonyabb. (96%-os hatékonyság, a 
hőszonda alkalmazásának 83%-os 
hatékonyságával szemben.) Az adre
nalin azonban nem thrombotizálja a 
véredényeket, és ezért a betegek 13- 
20%-ában később ismételt vérzés lép
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fel. Az ismétlődő vérzés gyakoriságát 
sclerotizálással (abszolút alkohol 
vagy 3%-os Na-tetradecyl-szulfát al
kalmazásával) nem sikerült csökken
teni. Szerzők ezért azzal próbálkoz
tak, hogy a kezelés első lépésében en- 
doscopos adrenalin injektálást, majd 
a 2. lépésben kontakt hőszondás keze
lést alkalmaztak.

0,5-1 ml adrenalint 1:10 000 hígí
tásban injektáltak a vérzés pontja kö
ré addig, amíg a vérzés el nem állt. A 
betegek egyik csoportjánál csak ezt 
végezték el. A másik csoport esetében 
az adrenalin injektálást követően ki
egészítésként hőszondás kezelést is 
alkalmaztak. (Olympus hőszondás 
szettel.) A kontakt termikus szondá
val fizikai nyomást alkalmazva össze
préselték az érfalakat, majd a szondát 
aktivizálták. A fizikai nyomás és a hő 
hatására az érfalban termocoagulatio 
megy végbe és az ér elzáródik.

1992. szeptember 1. és 1994. június 
7. közötti időszakban 3558 beteget 
vettek fel a hongkongi Prince of Wales 
Kórházba a felső gastrointestinalis 
traktus vérzése miatt. 303 esetben 
észleltek az endoscopia időpontjában 
ulcus pepticumból származó aktív 
vérzést. Randomizált vizsgálataikba 
276 beteget vontak be közülük. Az el
ső csoportba 136, a 2. csoportba 140 
beteget soroltak. Az 1. csoport kizáró
lagosan adrenalin injektálásban ré
szesült betegeinek 98%-a, a kiegészítő 
hőszondás kezelést is megkapó 2. cso
port betegeinek 99%-a esetében si
került a vérzést megállítani. Az 1. cso
port betegei közül 2, a 2. csoport be
tegei között 1 esetben nem volt sike
res a vérzéscsillapítás, és került sor 
urgens műtéti beavatkozásra. A szi
várgó, nem pulzáló vérzés miatt kezelt 
betegek esetében a két csoport között 
a gyógyulás szempontjából szignifi
káns különbség semmilyen vonatko
zásban nem volt. Azoknál a betegek
nél azonban, akiknél pulzáló vérzés 
állott fenn (ezek aránya a két csoport
ban azonos volt), az ismétlődő vérzés 
fellépésének gyakorisága és az urgens 
műtét szükségessége szignifikánsan 
kisebb volt a kettős kezelést megkapó 
betegek csoportjában. A szükséges 
kórházi kezelés időtartama is rövi- 
debb volt.

A szerzők vizsgálataik alapján azt a 
következtetést vonják le, hogy azok
nál a vérző peptikus fekélyes betegek
nél, akiknél a vérzés pulzáló jellegű, 
érdemes az endoscopos adrenalin in

jektálást kontakt termikus szondás 
kezeléssel kiegészíteni, mert így szig
nifikánsan kisebb lesz a vérzés ismét
lődésének aránya, kevesebb lesz az ur
gens műtéti indicatió és rövidebb a 
kórházi ápolás ideje.

P o llá k  R ic h á rd  dr.

A vérző peptikus fekély omeprazol 
versus placebo kezelése. Khuro, M. S. 
és mtsai (Fejszál Király Kórház Rijád, 
Szaúd-Arábia) N. Engl. J. Med., 1997, 
336, 1054.

Szerzők a vérző peptikus fekély 
gyógyszeres kezelését irodalmi ada
tok alapján (főként a H2 blokkolókkal 
végzett tanulmányokat áttekintve) 
nem tartják meggyőzőnek annak el
lenére, hogy a gyomor aciditásának 
csökkentése elméletileg a pepsin vér- 
alvadék emésztő hatását (és így a vér
zést, illetve annak kiújulását) lecsök- 
kentheti. 220 nyombél, gyomor és 
anastomosis fekélyes, vérző beteget 
kezeltek két év alatt kettős-vak, place
bo kontrollos tanulmány keretében. 
12 órán belül elvégezték az endo- 
scopiát vérzés gyanúja esetén és a vér
zéseket Forrest beosztása szerint cso
portosították. Öt napig adtak 2 x 40 
mg omeprazolt a betegeknek és igen 
szorosan monitorozták őket. 72 órán 
belül megismételték az endoscopiát, 
ha a vérzés folytatódott. Feldolgozták 
a betegek adatait NSAID szedés, kísé
rő súlyosabb betegségek, az ulcus he
lye, mérete és helicobacter pozitivitás 
tekintetében, és a két csoport között 
nem volt szignifikáns különbség. Fo
lyamatos vagy recidív vérzés esetén (4 
egységnél több transfusio 24 óra 
alatt) sebészeti beavatkozás történt. 
Eredményeiket statisztikailag feldol
gozták és összehasonlították az iro
dalomból ismert adatokkal: 40% a 
vérzés recidiva, 30% a sebészeti be
avatkozást igénylő vérzés. 869 beteget 
vizsgáltak vérzés gyanújával, 680-nak 
volt peptikus fekélye, 220-nál (32,4%) 
állott fenn endoscoposan detektálha
tó vérzés. Spriccelő artériás vérzés 
(Forrest I/a) 26, szivárgó vérzés (Fór- 
rest I/b) 34, látható ércsonk (Forrest 
II) 35, tapadó coagulum 125 betegnél 
volt kimutatható. 110-110 beteg ka
pott omeprazolt, illetve placebót írá
sos beleegyezés után.

Eredmények: folyamatos vagy is
mételt vérzés 12 betegnél (10,9%) volt

az omeprazol csoportban és 40 beteg
nél (36,4%) a placebo csoportban 
(szignifikáns különbség). Spriccelő 
artériás vérzés 2/3 volt, míg a többi 
vérzéses csoportban szignifikánsan 
kevesebb volt a recidiva vagy folya
matos vérzés. Sebészeti beavatkozás 
8/26 betegnél volt. Az omeprazol cso
portban 2 beteg halt meg, míg a place
bo csoportban hat, de négynél egyéb 
halálokot mutattak ki (tüdőembolia, 
vese-, légzési elégtelenség). Transfu- 
siót 32/72 beteg kapott. (2,3/4,1 egy
séget). A kórházi ápolási idő 5,5/6,9 
nap volt. A 24 órás pH mérések során 
azt találták, hogy 68%-ban volt a pH 
6,8 felett az omeprazol kezeiteknél, 
míg a kontroll csoportban a pH 3,5 
körül volt. Szerzők eredményei ellent
mondanak azoknak a tanulmányok
nak, amelyek nem láttak jótékony ha
tást az omeprazol kezeléstől. Szignifi
káns csökkenést észleltek a vérzés- 
recidíva, a transfusiós igény, a sebészi 
beavatkozás és az ápolási napok te
kintetében is. Látható ér, coagulum  
vagy spriccelő vérzés esetén a hatás 
korlátozott és ezért javasolt a mecha
nikus vérzéscsillapítás és tonogén-in- 
jectiós kezelés kombinációja. Nem 
vizsgálták az omeprazol kezelés ezen 
eljárásokat kiegészítő hatását. A vérző 
fekély mortalitása nem változott az 
utóbbi évtizedekben (5-10%), amely
nek oka a betegek idős kora és kísérő 
betegségei. Szerzők mindenképpen 
fontosnak találják a proton-pumpa 
gátló kezelést vérző peptikus fekély 
esetén.

S zék e ly  G y ö r g y  dr.

Kardiogén shockban kialakuló panc
reas ischaemia. Demarquay, J. F. és 
mtsai (Department of Gastroentero
logy and Hepatology, Höpital de 
l’Archet, Universite de Nice, Francia- 
ország): Am. J. Gastroenterol., 1997, 
92, 524.

A hasnyálmirigy ischaemiás laesióit 
gyakran nem ismerik fel, annak elle
nére, hogy -  a veséhez és a májhoz ha
sonlóan -  e szerv sérülékenysége is is
mert kardiogén shockban. Ennek hát
terében a pancreas kifejezett collatera
lis vascularisatiója, a tünetek enyhe
sége s az enzymelváltozások késői 
megjelenése állhat. A szerzők betegé
nek kórrajza azért figyelemre méltó, 
mert az ischaemiás folyamatot már a
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kardiogén shock lefolyása alatt fel le
hetett ismerni.

A 81 éves férfit 1994. júliusában 
vették fel intézetükbe, kifejezett ta- 
chycardiája miatt. Kórelőzményében 
hasnyálmirigy-betegség nem, de szív- 
infarktust követő keringési elégtelen
ség szerepel. Ekkor májműködése is 
rendben van, annak ellenére, hogy 
felvétele után gyorsan kardiogén 
shock alakul ki: systolés vérnyomása 
60 Hgmm, érverése nem tapintható; 
emellett kifejezett hapatojugularis re- 
fluxot, valamint mindkét tüdőbasison 
crepitatiót lehet észlelni. Kezelés: 
makromolecularis infusio, pressor- 
aminok és amiodaron, melyre a beteg 
állapota gyorsan rendeződik, s ekkor 
nincsenek pancreaticus tünetei. Más
nap azonban ALT- és AST-szintje a 
normál érték 3-4-szeresére, LDH- és 
y-GT értéke kétszeresére, serum- és 
vizelet-amylase szintje 2-3-szorosára, 
míg serum lipase értéke négyszere
sére emelkedik, más laboratóriumi el
térés nélkül. Ugyanakkor a hasi ultra
hangvizsgálat a májvénák enyhe tá- 
gulatát, míg a CT a hasnyálmirigy 
heveny vizenyős duzzanatát mutatja. 
Ezután a beteg állapota -  leszámítva 
jobb szívfél elégtelenségének fennál
lását -  szépen javul, s az 5. ápolási 
napra pancreas enzymjeinek szintje, a
10. napra pedig májfunctiós értékei 
rendeződnek.

Egyértelmű, hogy a fentiek alapján 
betegükön szívelégtelenség miatt, 
másodlagosan alakult ki a hasnyál
mirigy ischaemiája. Ezt támasztja alá 
az, hogy a beteg nem volt alkoholista s 
nem szenvedett calcifikáló pancreati- 
tisben; emellett serum calcium- és 
triglyceridszintje is normális volt.

A hasnyálmirigy -  a veséhez és a 
májhoz hasonlóan -  nagyon érzékeny 
a tartós ischaemiára. Ennek gyakori
ságát egy szerző keringési elégtelen
ségben elhunytakon 3%-osnak talál
ta, míg másik felmérés ezt -  egyidejű 
renalis tubularis necrosis fennállása
kor -  50%-ban észlelte. Ugyanakkor 
az ischaemiás pancreaslaesio klinikai 
kórismézése mindössze 2%-os. E lae
sio potentialisan káros hatása ront
hatja a shock kezdeti szakának lefolyá
sát, illetve kórjóslatát. Ha meg tudják 
erősíteni az 1987-ben végzett kutya
kísérletek kedvező eredményeit, akkor 
nincs kizárva, hogy a kardiogén shock- 
ban kialakuló pancreaskárosodás 
súlyosságát csökkenteni lehet steroid- 
dal, javítva az ilyen betegek esélyeit.

[Ref.: V alóban va n n a k  tö b b  é v t iz e d e  
ilyen  észle lések  a z  iro d a lo m b a n ; u g y a n 
a k k o r  va n n a k  o lya n  a d a to k  is, m e lyek  
s z e r in t p l. a  s z ív in fa rk tu sh o z  tá rsu ló  
shockos á lla p o tb a n  a v é r  s te ro id  s z in tje  
tö b b szö rö sére  em e lk ed ik .]

M a jo r  L á sz ló  dr.

Autoimmun hepatitis gyulladásos 
vastagbél betegségben. Két szokatlan 
eset ismertetése. Seibold, E. és mtsai 
(Med. Klin. I. Tübingen): Z. Gastro
enterol., 1997,35, 29.

A gyulladásos vastagbél betegséget 
(IBD) gyakran kísérik hepatobiliaris 
szövődmények: epekő, zsírmáj, pri
mer sclerotizáló cholangitis (PSC). A 
májenzimek tartós emelkedése IBD 
kíséretében 3, átmeneti felszaporodá
sa 17%-ban fordul elő. A colitis ulce- 
rosát 83%-ban kísérik májszövettani 
elváltozások, PSC 4%-ban fordul elő. 
Az autoimmun hepatitis (AH) ritka 
szövődmény.

A 13 éves, fejlődésben elmaradott 
lány 10 éve szenvedett hasmenésben, 
szimmetrikus polyarthritisben. Colo- 
noscopiával a vastagbélben M. Crohn- 
ra jellemző elváltozást észleltek. Ste
roid és salazosulfapyridin kezelésre 
mind a bél-, mind az ízületi panaszok 
javultak. A májenzimek emelkedése 
két évvel később következett be, 
melynek gyógyszeres eredetét, vírus 
infekciót, metabolikus zavart kizár
tak. Ismét steroid kezelést alkalmaz
tak, két évig fenntartó adagot adtak. A 
steroid elhagyása után néhány héttel 
az ízületi panaszok fellángoltak, a máj
enzimek emelkedtek. A szövettani 
vizsgálat АН-t mutatott. Érdekesség
ként említik, hogy a beteg apja au
toimmun hepatitisben és haemolysis- 
ben szenved, nővérének rheumatoid 
arthritise van.

A második eset 15 éves fiú colitis 
ulcerosa miatt steroid és salazosul
fapyridin kezelésben részesült. A 
gyógyszeradagok csökkentése után 2 
év teljes, majd 2 év részleges remissiót 
észleltek. Utóbbi során arthralgia je
lentkezett, a 4. év végén steroid keze
lésre szűnő transaminase emelkedés. 
Egy év múlva a máj enzimek szintje 
tovább növekedett, icterus, sima
izom-ellenes és antinuclearis antitest 
szaporulat mutatkozott. A májbiop- 
szia epeút proliferatiót, periportalis 
gyulladást, cholestasist mutatott.

Nagy adag prednisolon kezelés hatá
sára a beteg tünetmentes lett.

A két esetben közös, hogy a máj
betegség az IBD után évekkel alakult 
ki. Az АН-t a második esetben sze- 
rológiai vizsgálatok is igazolták. Az el
ső esetben a máj szövettani lelete, az 
extrahepatikus autoimmun elváltozá
sok, a hypergammaglobulinaemia és 
az immunsuppressiv kezelés hatásos
sága bizonyította a dg-t.

Az IBD és az AH aktivitása csak a 
második esetben mutatott párhuza
mot. IBD-vel szövődő májelváltozás 
oka zsírmáj, cholelithiasis, máj ab
scessus, PSC, amyloidosis, vírus hepa
titis, primer bilaris cirrhosis, gyógy
szermellékhatás lehet. AH ritkán, in
kább colitis ulcerosában, mint Crohn- 
betegségben fordul elő. Immunsupp
ressiv kezelés a betegséget és a kórjós
latot kedvezően befolyásolja.

H o llä n d e r  E r z s é b e t  dr.

A dohányzás szerepe a colitis ulce
rosa keletkezésében és gyógyításá
ban. Birtwistle, J. (Department of 
Psychiatry, University of Southamp
ton, Faculty of Medicine, Royal South 
Hants Hospital, Southampton, Egye
sült Királyság): Postgrad. Med. J., 
1996,72, 714.

A cigarettázás szorosan összefügg a 
tüdő és a cardiovascularis rendszer 
megbetegedéseinek kialakulásával s 
általánosan elfogadott, hogy e beteg
ségek háttérbe szorítása terén a do
hányzás elhagyása fontos tényező. 
Ugyanakkor van olyan kórkép -  a co
litis ulcerosa - ,  mellyel szemben a do
hányzás bizonyos védettséget jelent. A 
szerző ezért e megbetegedés általános 
ismertetésén kívül foglalkozni kíván e 
kórkép és a dohányzás összefüggésé
vel, a nicotin adásának klinikai érté
kelésével, valamint a nicotin és a do
hányzás lehetséges hatásaival.

1. Ami e megbetegedés és a do
hányzás közti kapcsolatot illeti, már a 
80-as évek elejétől úgy jellemezték e 
kórképet, mint a nemdohányzók be
tegségét; ezzel szemben a Crohn-be- 
tegség a dohányzók morbusaként van 
elkönyvelve. E megállapítások a 80-as 
évek végére bizonyítottak lettek. 1982- 
es felmérés szerint fekélyes vastagbél
gyulladásban mindössze a betegek 
8%-át találták dohányzónak, míg a 
Crohn-betegek 42%-át. Más összeál-
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lítás szerint az inaktív stádiumú ul- 
cerativ colitisesek 52%-a recidivált 3 
éven belül, ha abbahagyta a dohány
zást. (Vannak olyan adatok is, hogy az 
alkoholfogyasztás és e megbetegedés 
kockázata között is negatív correlatio 
áll fenn; ez sörivókra is vonatkozik. 
Különös, de úgy tűnik: a dohányzás és 
az alkoholfogyasztás jelenti e beteg
ség elkerülésének legbiztosabb útját!)

2. A nicotin klinikai alkalmazása 
terén lényegesek azok a kettős vak kí
sérletek, melyek bizonyították a nico
tin rágógumi significans hatását. Ér
dekes, hogy ugyanakkor a transder- 
malisan ható nikotintapasz egymagá
ban nem volt hatásos, azonban gyul- 
ladásgátó 5-aminosalicylsav-készít- 
ménnyel együtt adva már m eggyőző
en hatott. A nicotin mellékhatásai kö
zül elsősorban a gyakran kialakuló 
függőséget kell kiemelni; ezenkívül 
hányingert, fejfájást és alvászavart is 
okozhat: ugyanakkor nem írhatók 
terhére a cigarettázás okozta rákos 
megbetegedések. Szív-, érrendszeri 
hatása ismert; emellett újabb m egfi
gyelések szerint a nikotintapasznak 
ezen a téren is van jó hatása: csökken
ti a plasma fibrinogen szintjét.

3 . )  A nicotin lehetséges védő és the- 
rapiás hatásai:

a )  A nemdohányzók fekélyes vas
tagbél-gyulladásában significansan 
kisebb a caudalis vastagbélszakasz 
nyálkaelválasztása, mint az egészsé
ges nemdohányzókban. Mind állatkí
sérletekben, mind emberen bizonyí
tani lehetett, hogy a nicotin a tapadó 
nyákréteg és az abban levő mucosalis 
eicosanidok elválasztására való hatá
sával védi a nyálkahártyát.

b) Erős dohányzás csökkenti a ter
mészetes killersejtaktivitást, a neut
rophil sejtek tapadását és mozgását, 
valamint a bélnedv IgA koncentrá
cióját, egyben növelve az IgM elvá
lasztást. E hatást a nyálban is ki lehet 
mutatni.

c) Ezenkívül a nicotin csökkenti a 
bél vérátáramlását, a bélnyálkahártya 
permeabilitását s pótolja a biokémiai 
deficitet (pl.: fokozza a sejtekben a 
biogen monoamin neurotransmitter 
hormonok -  adrenalin -  felszabadu
lását. (L. a dohányzás „jó” hatását el
hízás esetén.)

Jelenleg mind a colitis ulcerosa, 
mind az ebben alkalmazható dohány
zás vagy nicotin hatásmechanizmusa 
jórészt ismeretlen. Ez utóbbi kezelési 
lehetőség dilemma elé állítja az or

vost, melyben a hatásosság és az ártal- 
masság állnak egymással szemben. Ez 
utóbbi nicotin esetén ugyan jóval 
kevesebb, mint dohányzáskor, azon
ban még ennek adása sem egyértelmű 
s ezért célszerű ezt minden beteggel 
kapcsolatban külön mérlegelni.

M a jo r  L á sz ló  dr.

A Crohn-colitis progressiója és prog- 
nosisa. Makowiec, F. és mtsai (Dept. 
Surg. u. Gastroenterol., Univ. Tübin
gen): Z. Gastroenterol., 1997,35,7.

A colont megbetegítő Crohn-betegség 
(MC) késői prognosisát a magas re
lapsus arány, a folyamat befolyásol
hatósága és a gyakori sebészi beavat
kozás határozza meg. A MC előfor
dulása a nyugati országokban növek
szik, ezen belül a colitis is gyakoribbá 
vált, mint a vékonybelet érintő, izolált 
forma.

A szerzők 1968-1993 között 340 
Crohn-colitisben szenvedő betegen 
endoscopos, radiológiai, intraopera- 
tív és pathologiai vizsgálatot végez
tek. A betegek átlagos életkora 25,8 év, 
a követési idő 9,8 év volt. A panaszok a 
dg. megállapítása előtt 2,5 évvel kez
dődtek. Legalább 5 éves követés 77%- 
ban történt. A legtöbb esetben biop- 
szia és/vagy a műtéti preparátum szö
vettani vizsgálata támasztotta alá a 
kórismét. A műtét colonresectio, sto- 
makészítés, reanastomosis vagy ab
scessus drainage volt. Strictura plas- 
ticát nem végeztek.

A betegek 49%-a pancolitisben, 
25%-a jobb-, 17%-a bal oldali colitis- 
ben szenvedett, 9%-ban szegmentális 
elváltozást észleltek. Öt év betegség
tartam után a colon részvételének va
lószínűsége 60%, 10 év múltán 72%, 
15 évvel a kezdetet követően 77%. Bal 
oldali és szegmentális colitisben a 
pancolitis kialakulás 2x gyakoribb, 
mint jobb oldali kórformában. A kö
vetési időszak végéig 65%-ban figyel
ték meg a végbél MC-ját, 34%-ban fis
tula, ezen belül 8,4%-ban perianalis 
fistula képződését. Gyakori volt a fis
tula colonresectióra szoruló, illetve 
azon átesett betegeken.

Colonresectióra 170 eseten került 
sor. Tizenöt év betegségtartam után a 
sebészeti beavatkozás kumulatív koc
kázata 62%, a totalis colectomiáé 
18%. Proctectomiát 21 betegen végez
tek, közülük 14-ben ennek járulékos

javallatát perianalis fistulák is képez
ték. 52 esetben perforatio, abscessus 
miatt stomát készítettek.

A vizsgálatok igazolják a Crohn- 
colitis progresszív természetét.

A kezdetben ileocoecalis betegség 
több mint 80%-ban pancolitisbe 
megy át. Utóbbi és a bal oldali colitis 
késői prognosisa kedvezőtlen, a co
lont rövidítő sebészi beavatkozásra e 
betegek 29%-ában lehet számítani. A 
perianalis fistula képződés is na
gyobb műtéti kockázattal társul, de a 
gyakori perianalis szövődmények el
lenére proctectomia ritkán válik 
szükségessé.

H o llä n d e r  E rzsé b e t dr.

A Crohn-betegség recidívájának pro- 
phylaxisa azathioprinnel. Milyen 
esetben és mennyi ideig? Koop, I. és 
mtsa (Universitätsklinikum Charité, 
Berlin): Z. Gastroenterol., 1997,35, 47.

A szerzők 6 hónapot meghaladó aza- 
thioprin (vagy 6-mercaptopurin) ke
zelés hatását elemzik Crohn-beteg- 
ségben (MC). A nyitott, retrospektív, 
nem kontrollált vizsgálatba 157 bete
get vontak be. Az azathioprin adagja 2 
mg/tsúlykg, a 6-merkaptopuriné 1,5 
mg/tsúlykg volt. Egyéb gyógyszert 
nem alkalmaztak.

A betegek 20%-ában lépett föl a fo
lyamatos immunsuppressiv kezelés 
alatt recidiva. A kumulatív recidiva 
kockázat 1 év után 11%, 3 év múlva 
22%, 5 évvel később 32%. Fokozott re
cidiva rizikót jelentett a női nem, 26 
év alatti életkor, a 6 hónapos kezelés 
után kialakuló remissio.

A betegek 27%-ában a tünetmen
tesség ellenére félbeszakadt a kezelés 
személyes vagy orvosi döntés, terhes
ség és gyógyszer mellékhatás miatt. A 
gyógyszert elhagyó csoportban az 1,3 
és 5 éves recidiva gyakorisága 38, 61, 
ill. 75. volt. A kezeletlen betegek re
cidiva rizikója fokozott férfiakon, 31 
éves életkor felett és 4 éves remissio 
után.

Az immunsuppressiv kezelésben 
részesülők és a kezeletlen betegek re
cidiva gyakorisága az első 4 évben 
különbözött szignifikánsan. Az 5. és 6. 
kezelési év után nem észleltek ilyen 
különbséget. Igaz, erre az időre a vizs
gálatban részt vevők száma csökkent, 
a betegek 82%-a kimaradt. Mindebből 
a szerzők azt a következtetést vonták
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le, hogy 4 évnél hosszabb immunsup- 
pressiv kezeléstől nem várható ered
mény.

Korábbi, placebo kontrollált vizs
gálatok is igazolták az egyéves im- 
munsuppressiv kezelés megelőző sze
repét MC-ban. A szerzők 4 évben ál
lapították meg a hatékonyság időtar
tamát. A recidiva becslésében egyéb 
prognosztikus tényezők (nem, élet
kor) szerepét is meghatározták. Utób
biak között a MC lokalizációja, a be
tegségtartam és az immunsuppressiv 
kezelés javallata nem szerepel. Az aza- 
thioprin a MC kezelésében a steroi- 
dok után másodikként választott 
gyógyszer. Kedvező hatású a fistulák 
gyógyulására, alkalmazása lehetővé 
teszi a steroidadag csökkentését.

A tartós immunsuppressiv kezelés 
mellékhatásai közül reverzibilis leu- 
ko-, thrombopeniát, 4 malignus tu
mort, 4 -4  közepesen súlyos infekciót 
és májkárosodást észleltek. Más szer
zők allergiás reakciót és pancreatitist 
is említenek. Mindezek ellenére a 4 
évig tartó immunsuppressiv kezelés 
MC-ban főként 30 év alatti férfiakon 
és 6 hónapon belül bekövetkező re
missio esetében eredményes. A 4 év
nél hosszabban tartó alkalmazás ha
tásosságáról nincs elég adat.

H o llä n d e r  E rzsé b e t dr.

HAEMATOLOGIA

Haematologiai sürgősségi esetek. 
Frewin, R. és mtsai. (Southampton 
University Hospital NHS Trust). BMJ, 
1997 ,3 1 4 , 1333.

A közlemény öt olyan gyakoribb, élet
veszéllyel járó haematologiai sürgős
ségi esetet tárgyal, amelyet az általános 
orvosnak fel kell ismernie és el kell 
kezdeni az életmentő alapkezelést.

H y p e r v is c o s ita s -s y n d r o m a :  A vér- 
viscositas a koncentráció és a vér
komponensek összetételének a funk
ciója. Fokozza a vér viscositását a 
plasmaproteinek megszaporodása, pl. 
myelomában a monoklonális IgA, 
Waldenström-makroglobulinaemiá- 
ban az IgM, a polycytaemia, a hyper- 
leukocytosis, pl. akut leukaemiában. 
A mikrocirkulációban eldugulások 
jönnek létre különböző klinikai meg
nyilvánulásokkal.

Idült betegségekben a hypervis- 
cositas lehet kompenzált, alattomos.

Akut leukaemiában súlyos tünetekkel 
járhat. A tüdő károsodása miatt a be
teg hypoxiás. Látási zavarok, genito- 
urinaris és gastro-intestinalis vérzé
sek léphetnek fel. Neurológiai tünete
ket is okozhat: fejfájás, ataxia, nystag
mus, vertigo, zavartság, coma.

A kezelését az alapbetegség hatá
rozza meg. Akut leukaemiában az i. v. 
hydratatio és a chemotherapia gyor
san lecsökkenti a fehérvérsejtek szá
mát. Myelomában és Waldenström- 
makroglobulinaemiában a plasma
pheresis szállítja le a paraprotein kon
centrációt.

S a rló se jte s  k r íz is b e n  a haemoglo
bin örökölt szerkezeti eltérése miatt 
az összecsapzódott vörösvértestek el
zárhatják a különböző szervek kisere
it és heveny fájdalmas epizódok lép
nek fel a csontokban, a mellkasban, az 
agyban (stroke), a lépben (infarctus). 
A visszatérő vasoocclusív események 
alszárfekélyt, vesekárosodást, hypo- 
splenismust és retinopathiát okozhat
nak. A rosszullétet kiválthatja pl. ki
száradás és infekció. Therapia: i. v. fo
lyadékpótlás, analgetikumok, ha kell
i. v. opiát, antibiotikum, oxigén, csere- 
transfusio.

G erincvelő ' k o m p re ssz ió . Sok beteg, 
pl. lymphomás, plasmacytomás, tu- 
mormetastasis okozta gerincvelő 
kompresszióval kerül haematologiai 
osztályra. A beteg fájdítja a hátát, lá
bait gyengének érzi, a végbél és a hó
lyag sphincter-működései kieshet
nek. Felső motoros neuron (hyperto
nia és hyperreflexia) és sensoros je
leket észlelhetünk. Akut esetben nagy 
adag dexamethason adandó, a továb
bi kezelést az alapbetegség határozza 
meg. Gyakran kombinált chemo-ra- 
diotherapia és sebészi dekompresszió 
szükséges.

A d is s e m in á lt  in tra v a sc u la r is  co a -  
g u la t ió t  nőgyógyászati beavatkozá
sok, trauma, infekció, neoplasma és 
vascularis rendellenességek válthat
ják ki. E súlyos zavarban a koaguláns 
proteinek felülkerekednek a fizioló
giás antikoaguláns mechanizmuson, 
amelynek véralvadék, thrombus 
okozta kiterjedt szöveti ischaemia és 
vérzés a következménye. Utóbbit az 
alvadási faktorok, a vérlemezkék és a 
hasadási termékek elhasználása váltja 
ki, tovább gátolva a koaguláció útvo
nalát.

Különböző vérzéseket (spontán, 
petechia, gyomor-bél csatorna, agy, 
tüdő, műtét) és rögösödéseket (akut

vese- és májelégtelenség, vénás 
thromboemboliák, bőrnecrosis, -gang
raena) észlelhetünk. Múló idegrend
szeri tünetek, delirium, coma, tüdő
vérzés hypoxaemiával és ARDS-szel 
léphetnek fel. A beteg shockba kerül
het.

A laboratóriumi vizsgálatok a 
thrombocyták számának a csökkené
sét, a prothrombin- és az aktivált par
ciális thromboplastin-idő megnyú
lását, a fibrinogen megfogyatkozását 
és a fibrin hasadási termékek növeke
dését mutatják.

Therapia: A kiváltó okot meg kell 
szüntetni (antibiotikum, a magzat és a 
placenta eltávolítása, stb.) A vérzést és 
a shockot el kell látni. Biztosítani kell 
az i. v. behatolás lehetőségét. Pótolni 
kell a keringő volument. Friss fa
gyasztott plazmát adunk.

In fek c ió  a z  im m u n k á r o s o d o tt  b e 
teg b en . Sok haematologiai beteg az 
alapbetegség vagy a chemotherapiás 
gyógyszerek miatt immunológiailag 
veszélyeztetett. Az aggresszív készít
mények neutropeniát okozhatnak, 
amelyre a beteget figyelmeztetni kell. 
A funkcionálisan vagy anatómiailag 
aspleniás beteg hajlamos a fertőzé
sekre.

K o llá r  L a jo s  dr.

Randomizált vizsgálat akut myeloid 
leukaemia indukciós fázisában nagy 
adag Cytarabinnal. Bishop, J. F. és mt
sai (Australian Leukemia Study 
Group, c/o Peter MacCallum Cancer 
Inst., Melbourne, Ausztrália): Blood, 
1996,87, 1710.

Az akut myeloid leukaemia prognó
zisa a jobb és egyre inkább javuló 
szupportív terápiának és posztinduk
ciós csontvelő-átültetésnek köszön
hetően a legutóbbi 20 év alatt lényege
sen javult, de ennek ellenére a bete
geknek közel 30%-a nem kerül komp
lett remisszióba, és ha ez be is követ
kezik, nem hosszabb egy évnél. Mind
eddig etoposid (Podophyllin-szárma- 
zék) volt az egyetlen olyan gyógyszer, 
amit más készítményekkel együtt 
visszaesett AML-s betegekben alkal
maztak és sikerült vele a remisszió 
időtartamát lényegesen m eghosszab
bítani. Újabb adatok szerint a legutol
só 7 év eredményeit számba véve, a re
misszió átlagos ideje már 18 hónapra 
emelkedett, főleg 55 éven aluliakban, 
akik a terápiát jobban is tolerálták. Az
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Ausztráliai Leukaemia Kutató Cso
port (ALSG) tervében ezt figyelembe 
vették. Cytarabine (ara-C) v. Cytosar 
hasonlóképpen lényeges komponense 
AML indukciós fázisában a kombinált 
kezelésnek, hiszen sikerült az élettar
tamot megnyújtani. A kezelés lényege 
az adag nagysága. A betegekben kelet
kező myeloblastok nagyobb mennyi
ségben tárolnak ara-C5’-triphospha- 
tot, aminek nagyobb számú komplett 
remisszió (CR) lett a következménye, 
emellett ritka a vele szembeni rezisz
tencia. Korábbi klinikai vizsgálatok 
már utaltak rá, hogy nagy ara-C dózis 
Amsacrinnal együtt igen jó hatású 
refrakter és egyébként előzőleg is ke
zelt betegekben. A nagyobb adag 
ugyancsak jónak mutatkozott nem 
csak relapszus stádiumában, hanem  
posztindukciós kezelés formájában is.

Az ALSG keretében végzett vizsgá
latokkal egy újabb terápiás protokoll 
effektusát mérték fel. Ausztrália 25 in
tézetének az adatait összesítették 309 
betegen, akiket pontos kritériumok 
alapján választottak ki; a betegek élet
kora 15-60 év közötti, előzőleg nem  
végeztek kemoterápiát és természete
sen kizárták azokat, akiknek súlyos 
szívbetegség miatt daunorubicint 
nem adhattak, továbbá a myelodys- 
plasiás, ill. myeloproliferativ kórképe
ket és egyéb tumorokat. Az indukciós 
és posztindukciós sémát a közlemény 
áttekinthetően szemlélteti. Ennek 
alapján a betegek egyik csoportja fo
lyamatos i. v. infúzióban 100 m g/m 2/d 
ara-C-t kapott 7 napon keresztül, 
majd 1-3 napon át 50 mg/m2/d dau
norubicint, majd újabb 7 napig 75 
mg/m2/etoposidot, szintén naponta. 
Ez az ún. HIDAC 7-3-7  protokoll. A 
másik azonos számú csoport betegei 
ugyanezt az etoposid és daunorubicin 
adagot kapták, viszont az ara-C adag 3 
g/m 2 volt az 1., 3., 5. és 7. napokban, 
összesen 8 alkalommal. Ez volt a HI- 
DAC 3-7 protokoll. Amennyiben a 
betegek csontvelejében 5%-nál több 
volt a blastsejtek aránya, akkor 28 nap 
múlva második vagy ha szükséges 
volt harmadik indukciós terápiára is 
sor került. A betegség stádiumát heti 
csontvelő-biopsziákkal ellenőrizték 
mindaddig, amíg a remisszió nem volt 
egyértelmű. CR-ba jutott betegek kon
szolidáló kezelésben részesültek az em
lített gyógyszerek standard adagjaival 
az 5.,2., 5. napokban (5-2-5 protokoll). 
Fenntartó kezelés 50 mg/m2 ara-C-vel, 
6-thioguanin 50 mg/m2 adagjával tör

tént 5-5 napon át minden 8. héten két 
éven keresztül. Ezt azután 1 mg/m2 
vincristin, majd prednisolon alternáló 
ciklusaival fejezték be mindaddig, 
amíg a daunorubicin teljes adag az 550 
mg/m2-t el nem érte. A CR kritériumai: 
5%-nyi v. ennél kevesebb blastsejt a 
csontvelőben és 1 x 109/1 neutrophil 
sejtnél, valamint 100 x 109/1 thrombo- 
cytánál több sejt a vérben. A mellék
hatásokat és szövődményeket a WHO 
szempontjai szerint pontosították. 
Összesen 301 beteg eredményeit lehe
tett értékelni, akik közül CR 71%-ban 
következett be a HIDAC 3-7 csoport
ban és 74% a 7 -3 -7  protokollban. A 
CR-ban talált betegek becsült átlagos 
remissziójának a tartama 45 hónap
nak bizonyult a HIDAC 3-7 kezelési sé
ma szerint és 12%-nak a 7 -3 -7  cso
portban. Öt év elteltével a CR 49% volt 
HIDAC 3-7-ben s 24% a 7 -3 -7  pro
tokoll szerint kezeitekben. Mindebből 
az tűnik ki, hogy a 3-7 protokoll 
hatásosabb, jóllehet nem volt különb
ség akkor, ha a betegek egészének az 
élettartamát hasonlították össze. Igaz 
viszont, hogy HIDAC 3-7 kezelés al
kalmával lényegesen több volt a szö
vődmény és mellékhatás, ami a leuko
penia, neutropenia és throbocytopenia 
hosszabbra nyúlt időtartamában, 
hányingerben, hányásban és szemtü
netekben nyilvánult meg, de hasonló 
arányban fordult elő súlyos központi 
idegrendszeri és kisagyi mellékhatás is 
a 7-3-7 csoporttal összevetve. A kon
szolidáló kezelés mindkét csoportban 
azonos volt, jóllehet lényegesen több 
leuko- és thrombocytopeniát váltott ki 
azokban, akiket az indukciós fázisban 
HIDAC 3-7-tel kezeltek. Mindebből ar
ra következtettek, hogy az ara-C dózis 
effektusa HIDAC 3-7-ben lényegesen 
meghosszabbítja a remisszió és a be
tegség nélküli élettartamot, amit a be
tegek tolerálnak, ha indukciós terápiá
ban is alkalmazták. Az ara-C toxikus 
effektusa az életkor emelkedésével 
párhuzamosan nő, viszont ha alternáló 
napokon adták, kevesebb szövőd
ményt észleltek; ez azt jelenti, hogy a 
nagy adag éppolyan vagy talán hatáso
sabb, mint a kisebb, ami elhúzódó idő
tartammal jár együtt; a nagy dózis 
gyakorlatilag kevesebb relapszussal 
járt együtt. Hasonló következtetésre 
jutottak mások is, amikor a posztin
dukciós fázisban nagy volt az ara-C 
adagja.

Az eredmények hasonlóak az auto- 
lóg csontvelő-átültetéshez, ha ezt re-

lapszusmentes folyamatban végzik, az 
eredmény három év során 30-50%. Az 
indukciós terápia növelésével termé
szetesen több a szövődmény, ami a 
mieloszuppressziós stádium 4 napos 
meghosszabbodásában nyilvánult 
meg, mind az indukciós, mind a kon
szolidációs stádiumban. Az intenzív 
terápia eredményessége abban fogal
mazható meg, hogy a csontvelőben 
több a normális haemopoeticus előd
sejt, ami az állapotot javítja, kevesebb 
a relapszus. Standard protokollokkal 
a betegek 30-40%-a sosem kerül re- 
misszióba, és később sem lesz lehető
ségük rá, hogy ez valamilyen másfajta 
protokollal létrehozható legyen. 
Egyébként optimális kezdeti terápiá
ra egyéb tumorok, pl. herecarcinoma 
és néhány lymphoma is jól reagál.

A kemoterápiás program optimális 
helyzetét tekintve ma világosnak tű
nik, hogy létezik dózisdependens ara- 
C terápia AML-ban, aminek fontos 
szerepe van az indukciós és postin- 
dukciós kezelésben, valamint csont
velő-átültetés előtti preparatív kezelé
sekben.

B á n  A n d rá s  dr.

A potenciális p53-gén inaktiválás 
nagymérvű előfordulása rossz kór- 
jóslatú gyermekkori akut lympho
blastos leukaemia felismerésekor.
Marks, D. I. és mtsai (Division of He
matology and Oncology, the Depart
ment of Med., Med. College of Penn
sylvania and Hahnemann Univ., Phi
ladelphia; the Department of Pedi
atrics, Stanford Univ., Stanford; POG 
Statistical Office, Univ., of Florida, 
Gainesville; and Emory Univ., Atlan
ta, USA): Blood, 1996,87, 1155.

Az eltelt 25 év alatt a gyermekkori 
akut lymphoblastos leukaemia (ALL) 
terápiájában látványos sikert értek el, 
hiszen a gyermekek 70-75%-a vég
legesen meggyógyul és különféle 
gyógyszerek kombinációjával 96- 
100%-os remissziót lehet elérni. Léte
zik azonban egy kisebb hányad, ahol 
ez nem következik be, és relapszus fél 
éven belül jön létre. A közepes, a kis és 
nagy rizikójú csoportokat mindeddig 
klinikai markerek alapján differen
ciálták. A betegség aetiologiájában és 
lefolyásában genetikai tényezőknek 
lényeges, mondhatni meghatározó 
szerepük van. Mintegy 90%-ban kro-
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moszóma-rendellenességek fedezhe
tők fel, melyek a rossz prognózis elő
hírnökei. Pl. ezek azok a kromoszóma 
transzlokációk, melyek E2A-PBXL, 
bcr-abl V. MLL-AF4 fúziós gének ke
letkezéséhez vezetnek és kórjóslatuk 
kivétel nélkül rossz. A myc-proto-on- 
kogén fokozott expressziója 8;14 
transzlokáció következtében ezzel 
szemben jó prognózissal jár együtt. A 
bcr-abl transzlokáció 3-5%-ban, 
E2A-PBXL 6%-ban, MLL-AF4 2%- 
ban, myc-proto-onkogén túlexpresz- 
szivitás még ennél is ritkábban fordul 
elő.

A folyamatban központi szerepe 
van a human p53 szuppresszorgén- 
nek, mely számos celluláris és vírusfe
hérjéhez képes kötődni és a leggyako
ribb mutánsgén emberi tumorokban. 
A p53 funkciója a Gi és G2 mitotikus 
sejtciklus felfüggesztésében nyilvánul 
meg. Ebben a folyamatban szerepe 
van az mdm-2 génnek, amit először 
egerekben fedeztek fel. A 90 kDa 
mdm-2 fehérje stabil komplexet ké
pez in vivo a p53-mal, ezzel a szekven
cia-specifikus DNA-kötődést gátolja. 
Sarcomában előforduló mdm-2 és 
p53 gének vizsgálata során derült ki, 
hogy akár az egyiknek, akár a másik
nak a mutációja a tumoros betegek 
70%-ában kimutatható. A vad típusú 
p53 mdm-2 szuppressziót vált ki a 
DNA károsodásának következtében, 
amivel szemben fokozott expressziója 
gátolja a célgének expressziójának a 
fokozódását. A vad típusú p53 tehát 
DNA-károsodás folyományaképpen 
mdm-2 expressziót vált ki, amivel 
szemben az mdm-2 túlexpresszió 
meggátolja a vad típusú p53-nak azt a 
képességét, hogy növelje a célgének 
expresszióját.

Ezt a folyamatot gyermekkori ALL- 
ban mindeddig alig méltatták, hiszen 
a betegség felismerésekor minimális 
mértékben volt kimutatható. 330 be
teg retrospektív elemzése alkalmával 
mindössze 8 esetben fordult elő p53 
génmutáció. A közlemény 10 gyer
mekkori ALL-s gyermek csontvelői 
mononukleáris sejtjeinek az analízi
séről számol be, akikben komplett re- 
misszió nem következett be és alap
betegségük fél éven belül rosszabbo
dott. Három esetben p53 génmutáci
ót, míg négyben fokozott mdm-2 exp
ressziót találtak. Későbbiekben az is 
kiderült, hogy relatív mdm-2 RNA és 
mdm-2-fehérje túlexpresszió transz
kripciós és poszttranszkripciós vona

lon is bekövetkezhet a leukaemiás sej
tekben. Vizsgálták a Waf-1 mutációt 
is. A p53 transzkriptív úton többféle 
génen kívül Waf-1 (egyéb elnevezése 
Cip-1) aktivációjára is képes. A Waf-1 
gén 21 kDa-os terméke ciklin depen
dens kinázok komplexumában talál
ható normális, de nem transzformált 
sejtekben és a ciklin dependens kiná
zok (CDK) univerzális inhibitora. A 
p21 Waf-1 kapcsolódás következmé
nyeképpen a CDK-dependens fosz- 
forilációgátolt, ezzel együtt az Rb-fe- 
hérje inaktiválódik, ami a sejtciklus 
további folyamatához lenne szüksé
ges. Végeredményben a p21 Waf-1 ha
tékony, emellett reverzibilis inhibito
ra a sejtciklusnak, elsősorban a Gi és 
G2 fázisban. Irreverzíbilis Gi és G2  gát
lásnak apoptosis a következménye. A 
Waf-1 tehát negatív hatású a sejtcik
lusra és olyképpen hat, mint a tumor- 
szuppresszorgén, és mutáció következ
tében olyan rosszindulatú daganatot 
idéz elő, ami az említett vad típusú 
Waf-1-gént tartalmazza.

Az eddigi eredmények alapján a 
betegek túlnyomó részében valóban 
sikerült a p53-gén inaktiválódást ki
deríteni, ami összhangban volt a rossz 
prognózissal. Ez a folyamat, ha nem is 
minden típusban, de többféle szolid 
tumorban előfordul. Retrospektív 
vizsgálatok szerint p53 mutáció akut 
myeloid leukaemiában, myelodyspla- 
siás szindrómában és chr. lymphoid 
leukaemiában is megtalálható, hason
lóan a gyermekkori ALL-hoz, össze
függ a betegség jó, ill. rossz prognózi
sával. Egyetlen kivétel a Burkitt-lym- 
phoma. Az L3-as típusú ALL kivé
telével p53 rendellenesség gyermek
kori ALL-ban szokatlan, mivel a bete
geknek kevesebb mint 3%-ában for
dul elő. A legújabb vizsgálatok szerint 
fokozott mdm-2 expresszió, mdm-2 
RNA hiányban, Sézary-szindrómában 
is megtalálható.

A vizsgálatoknak a jövőben fontos 
szerepe lehet, mivel előre meg lehet 
állapítani, hogy a betegségnek milyen 
lesz a kimenetele, ami már kezdetben 
alternatív terápiát foganatosíthat.

B án  A n d r á s  dr.

Human myeloma multiplex csont
elváltozásának kialakítása in vivo 
modellben. Alsina, M. és mtsai (De
partment o f Med., Div. ’s o f Hema
tology and Endocrinology, and the

Dep. of Pathology, Univ. o f Texas 
Health Science Center at San Antonio 
and Audié Murphy Veterans Adm. 
Med. Center, San Antonio, USA): 
Blood, 1996,87,1495.

A kiterjedt csontdestrukció okát mye
loma multiplexben (MM) azért nem 
ismerik eléggé, mivel mindeddig 
hiányzott a megfelelő modell, amin 
ezt vizsgálni lehetett volna. A csontel
változás többnyire osteolysisben nyil
vánul meg, mégpedig fokozódó osteo- 
clasticus csontfelszívódás következté
ben, közvetlenül a MM-sejtek szom
szédságában. Az eddigi adatok szerint 
a myelomasejtek által termelt, lokáli
san ható különböző faktoroknak fon
tos szerepük van ebben a folyamat
ban, jóllehet ezeket in vivo nem sike
rült azonosítani. Az első lépés ebben a 
vizsgálatban olyan modell kialakítása 
volt, ami hasonló a human folyamat
hoz és alkalmas az adatok értékelé
sére. A megfelelő sejtmodell 1993 óta 
ismert; ARH-77 myelomasejtek be
adásával súlyos immunhiányban 
szenvedő egerekben sikerült a sejtek 
szaporodását megfigyelni human IgG 
jelenlétével együtt az állatok serumá- 
ban. A szerzők ezen a modellen végez
ték vizsgálataikat, és eredményeiket a 
közleményben teszik közzé.

Az ARH-77 sejtek i. v. beadása előtt 
az állatok 400 rád besugárzásban ré
szesültek és utána 24 órával kapták 
meg a sejtszuszpenziót. A kontroll 
csoport kezelése kizárólag a vivő
anyaggal történt. A csontok elváltozá
sát a vér ionizált calcium tükrének a 
koncentrációjával, a csontok rtg. vizs
gálatával, továbbá szövettani vizsgá
latokkal dokumentálták. Az ARH-77- 
tel kezelt állatokban a hátsó lábak pa- 
ralízise 28-35 nap elteltével kivétel 
nélkül kialakult, viszont nem fejlődött 
ki azokban a kontroliokban, melyek a 
besugárzást túlélték. Hypercalcaemia 
is a myeloma-sejtvonal injekcióval 
kezelt állatokban jött létre, átlagosan 
5 nappal a paraplegia kialakulása 
után. A lyticus csontelváltozásokat 
minden hypercalcaemiás állatban si
került megtalálni, mégpedig a hosszú 
csöves csontokban. A kontroll állatok
ban sem hypercalcaemia, sem pedig 
csontelváltozás nem volt megfigyel
hető. A következő lépésben a leölt ál
latok csontvelői plasmájában meg
nézték a csontrezorpciós aktivitást. 
Az ARH-77 egerek plasmája nagyfo
kú csontrezorpciót volt képes kiválta-
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ni foetalis patkányok csöves csontjai
ban, amit radioaktív 45Ca izotóppal 
vizsgáltak. A calcium-release mértéke 
a kezelt állatokban 35% volt, a kont
roll állatokban viszont 11%.

Szövettani vizsgálatok alapján 
myelomás sejtinfiltrációt észleltek a 
májban, a lépben, a csigolyákban és a 
csöves csontokban, a csonttrabekulák 
csökkenésével és fokozott osteoclast 
aktivitással együtt. Vizsgálták az 
ARH-77 egér-csontvelőben a korai 
osteoclast precursort, mégpedig a 
granulocyta-macrophag kolóniakép
ző egységet is (CFU-GM), ami éppen 
háromszorosa volt a kontroll csopor
ténak. A kolóniaképző egységek szá
ma a kezelt állatokban 185 volt, a 
kontrollokban viszont 40, 2 X 105 sejt 
tenyésztése után. A csontrezorpció- 
ban fontos citokinek közül az IL-6, IL- 
l a  V. ß a TGFa, a lymphotoxin és а 
TNFa-tükör nem volt lényegesen ma
gasabb a kezelt állatok serumában 
vagy csontvelőplazmájában, mint a 
kontrollokban, jóllehet ARH-77 sejtek 
in vitro lymphotoxin és IL-6 terme
lésre képesek. ARH-77 sejtek kondi
cionált táptalajában termelt anyagok 
nagyfokú csontrezorpciót váltottak 
ki, a nem kezelt állatokéval szemben. 
Szövettani, ill. cytologiai vizsgálatok
ban a kezelt állatok plasmoblastjai ki
fejezetten megszaporodtak és im
munfestéssel ki tudták mutatni a hu
man kappa könnyű láncot. A csontok 
szövettani vizsgálata a kifejezett re- 
zorpciós jelek mellett az osteoclastok 
megszaporodására hívta fel a figyel
met, mégpedig azokban a zónákban, 
melyek a myelomasejtekkel voltak 
szomszédosak, viszont nem voltak 
túlsúlyban ott, ahol a zóna a csontvelő 
normális sejtpopulációjával volt hatá
ros. Ezt a reakciót sem anti-TNF-ß- 
val, sem pedig anti-IL-6-tal nem le
hetett meggátolni.

Végeredményben sikeres modell
kísérlettel lehetett igazolni a MM sej
tek és az osteoclastok kölcsönhatását 
a csontrezorpció folyamatában. Ter
mészetesen mindez nem zárja ki, 
hogy nincsenek-e egyéb faktorok a 
myelomás betegek csontvelejében, 
melyek a leírt elváltozásért felelősek. 
Human vonatkozásban új terápiás 
stratégia kialakításához vezethet, 
mellyel a betegek élettartama és élet
minősége növelhető.

B á n  A n d r á s  dr.

Myelomában a keringő lymphocyta 
klón csak kisebb hányada a B-sejtek 
alcsoportjának. Chen, B. J. és Epstein,
J. (Division of Hematology/Oncology, 
Arkansas Cancer Res. Center, Univer
sity of Arkansas for Med. Sei., Little 
Rock, USA): Blood, 1996,87,1972.

A keringésben található myeloma- 
asszociált praeplasmocytoid B-sejtek 
szerepét nem ítélik meg egyértelmű
en. Eleinte a fenotípusos kritériumok 
szerint határozták meg mennyiségü
ket specifikus ellenanyagokkal a 
CD 19 sejtekben, melyek egyértelmű
en azonosak a myeloma multiplex 
(MM) plasmasejtjeivel. Üjabban az is 
kiderült, hogy MM keringő mono- 
nuklearis sejtjeinek 40-50%-a azok
kal a В-sejtekkel azonos, melyeknek a 
felszínén kóros adhaesiós molekulák 
találhatók, DNA tartalmuk aneuploid 
és gyógyszerrezisztens fenotípussal 
azonos. Ezért azt javasolták, hogy 
ezek a sejtek képezik a MM prolifera
tiv sejtkészletét, aminek a betegség re- 
lapszusa és gyors terjedése a követ
kezménye. Mindebből arra következ
tettek, hogy a keringésben található 
В-sejtek többsége a MM-es kiónnak 
egy része.

A közölt vizsgálatokban ezeknek a 
sejteknek a mennyiségét határozták 
meg, mégpedig a myelomaspecifikus 
harmadok komplementer régiójának 
(CDR3) számbavételével, quantitativ 
polymerase láncreakcióval (PCR). 
Mivel ezek a sejtek valójában ritkán 
található MM-es sejteknek felelnek 
meg, a vizsgálatokat CD19-et megje
lenítő sejtekre is kiterjesztették fluo
reszcensaktivált sejtszeparálással. Az 
eredmények szerint a keringő B-lym- 
phocytáknak csak egészen kis hánya
da áll klonális kapcsolatban a myelo
ma sejtekkel.

Összesen 8 MM-ben szenvedő be
teg heparinos vérében végezték el a 
CDR3 PCR elemzést. A betegek egy 
része frissen diagnosztizált, de Sal- 
mon-Durie IIIA stádiumban volt és 
csak egy-egy esetben végeztek auto- 
lóg csontvelő-transzplantációt, ill. 
vincristin-adriamycin-dexamethason 
terápiát. CD19+ mononukleáris sejtek 
0,2-12,1%-ban fordultak elő és sem 
miképpen nem voltak arányban a 
csontvelői plasmocytosissal, melynek 
mértéke elég széles határok között -  
2-40% -  ingadozott. Hasonló ered
ményeket kaptak nagyobb számú, 90 
myelomás beteg vizsgálatában. A szét

válogatott CD19 sejteket egyidejűleg 
vizsgálták, hogy felismerhessék a ke
ringő CD 19“ plasmasejteket is. Negatív 
kontrollként a T-sejtek DNA tartalma 
szolgált. A klonális típusú sejtek száma 
a CD 19' expressziójú sejtek közül meg
lehetősen ingadozott, pl. az egyik be
tegben 0,04%-ban, a másikban 5-7%- 
ban, átlagosan 1,33%-ban fordult elő. 
Ráadásul MM-es betegek csontvelői 
plasmocytái közül tekintélyes számú 
praeplasmocytás В-sejt is található, 
mely CD38/ CD45 áramlási cytomet- 
riával nem ismerhető fel. Ezzel számol
va a csontvelősejtek DNA kivonatának 
a mennyiségi meghatározását végezték 
el, összevetve ugyanazon beteg tisztí
tott plasmasejtjeinek a DNA hígítási 
sorozatával. Az eredmények szerint 
akár a natív, akár a tisztított csont
velősejtek egyaránt alkalmasak quanti
tativ analízisre.

Ezek szerint a keringő B-sejtek 
azonosak a myelomás őssejtkészlet
tel, és az eddigi adatok szerint felelő
sek a betegség terjedéséért és rosszab
bodásáért. Ezek a sejtek in vitro képe
sek IL-3 és IL-6 hatására csontvelői 
strómasejtek együttes tenyésztésével 
monotípusos plasmasejtekké diffe
renciálódni. Az elváltozás viszont in
kább a betegségnek magának, mint a 
kóros myelomás sejt fenotípusának 
tudható be. CD3+ sejteket egyetlen 
esetben sem  lehetett kimutatni. Az 
eredmények szerint a myelomás plas- 
masejtekben található clg könnyű
lánc tartalom korán kimutatható a 
CD19' expresszivitású sejtekben. Al- 
ternálólag ezek a sejtek non-klónere- 
detű sejtek is lehetnek, melyeknek fo
kozott szaporodása a myelomás folya
mat következménye, ami myeloma- 
asszociált eltérésekre utal a különben 
normális B-sejtekben.

Végeredményben az eredmények 
csak kis mennyiségű keringő B-sejt 
klón jelenlétét erősítik meg, melyek 
fenotípusa különbözik az érett myelo
más plasmocytáktól, viszont további 
szerepüket még fel kell deríteni.

B án  A n d r á s  dr.

Myelodysplasiás syndromák. Oscier, D.
G. (Roy. Bournemouth Hosp., South
ampton): Brit. Med.J., 1997,314, 883.

A myelodysplasiás syndroma (MS) 
1975-ben körülírt fogalomkörébe a 
perifériás vért és csontvelőt érintő
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rendellenességek, a csontvelőműkö
dés akut myeloid leukaem iára hajla
m osító zavarai tartoznak. A MS b ár
mely életkorban előfordul, idősebbe
ken gyakoribb. A kórok ismeretlen. 
Enyhe korrelációt észleltek az ala
csony dózisú irradiatióval és szerves 
vegyületekkel. Secundaer MS-t figyel
tek meg cytotoxicus chemotherapia, 
főként alkilálószerek alkalmazása 
után 4-10 évvel.

A betegségre anaemia, infekciók, 
vérzés, sérülés, tisztázatlan okú vér
képeltérések hívják föl a figyelmet. A 
dg-t m egerősítheti a perifériás vér
kép, m áskor a csontvelő vizsgálata is 
szükséges. Az erythroid, myeloid és 
m egakaryocyta rendszer morpholo- 
giai eltérései önm agukban nem bi- 
zonyítóak, m ert a MS korai elváltozá
saihoz hasonlóak figyelhetők meg, pl. 
Bi2-vitam in vagy folsavhiányos ál
lapotban, alkoholos károsodásban, 
cytotoxicus szerek hatására, HIV-fer- 
tőzésben, sőt egészséges egyéneken is 
kisszám ú csontvelősejtben. Nehéz a 
megítélés, ha az eltérések egyetlen 
sejtvonalat érintenek vagy enyhék. 
Utóbbi esetben a csontvelő cytogene- 
tikai vizsgálata szükséges. Egynél 
több sejtben kim utatható chromoso- 
m a-rendellenesség kizárja a reaktív 
dysplasiát. Prim er MS-ben a chromo- 
somaeltérések gyakorisága 30-50%, 
míg a kezelés hatására kialakuló MS- 
ben 80%. Az 5. chrom osom a hosszú 
karjának hiánya idős nők makrocytás 
anaem iájára jellemző, de a betegség 
ritkán transzform álódik akut myeloid 
leukaemiába. A 17. chrom osom a rö 
vid karjának hiánya viszont az előre
haladott MS-re jellemző, gyógyszer
rezisztenciával, rossz prognózissal. A 
MS progresszióját, az akut leukaemia 
kialakulását további chromosomael- 
térések is jelzik.

A FAB m unkacsoport 1982-ben a 
MS öt formáját írta le a csontvelőben 
található éretlen myeloid sejtek, éret
len w t-ek  (ring sideroblastok) és a 
periféria monocytaszám ának növeke
dése vagy hiánya alapján. A kórlefo
lyásban több stádium figyelhető meg. 
Amennyiben a csontvelő blastsejtjei- 
nek száma a 30%-ot meghaladja, akut 
leukaemiáról van szó. 20% feletti blast- 
sejt észlelésekor -  főként időseken -  
nincs éles különbség a MS és myeloid 
leukaemia között. Idős betegek akut 
myeloid leukaemiájában gyakran fi
gyelhetők meg dysplasiás jelenségek, 
chromosoma-rendellenességek.

A MS kórlefolyása változatos. A be
tegek 2/з-а csontvelőelégtelenségben 
(közülük 50% leukaemiás transzfor
mációban), 7з része az alapbetegség
től független okból hal meg. A túlélés 
átlagosan 20 hónap. A FAB csoport a 
hb-tartalom , a fvs-, throm bocytaszám  
és a csontvelő blastsejtjeinek aránya 
alapján prognosztikus skálát is kifej
lesztett.

A kezelés megválasztásakor tekin
tetbe veszik az életkort, általános ál
lapotot, a betegség súlyosságát (stabil, 
ill. progresszív jellegét), a fenti prog
nosztikus skálát. Fiatal betegen allo- 
gén csontvelő-transzplantáció végez
hető, s ha a csontvelő blastsej tjeinek 
száma nem magas, az 5 éves túlélés 
60%. A 65-70 évnél fiatalabb, jó ál
talános állapotú, közepesen súlyos és 
súlyos betegeken chem otherapiával 
legfeljebb 18 hónapos remissio érhető 
el az esetek 60%-ában. Kis adag hyd
roxyurea vagy etoposid kezelés a 
rossz kórjóslatú myelomonocyta 
leukaemiás betegeken csökkenti a 
splenomegaliát, javítja a vérképet, az 
életkilátásokat azonban alig befolyá
solja.

Időseken a MS kezelésének legfon
tosabb eszközei a w t. és throm bocyta 
transzfúziók, antibiotikum ok, esetleg 
vaskötő szerek. Granulocyta- vagy 
granulocyta-m acrophag colonia nö 
vekedési faktor a neutropeniás be
tegek 90%-ában hatásos. E szereket 
erythropoetinnel is kombinálják.

Holländer Erzsébet dr.

FÜLL-ORR-GÉGEBETEGSÉGEK

Az obstruktiv alvási apnoe gyógyu
lási hatásossága és a folyamatos pozi
tív légúti nyomáskezelés hatásossága: 
a vizsgálati bizonyítékok rendszeres 
áttekintése. W right J. és mtsai (Brad
ford Royal Infirm ary, Bradford, West 
Yorkshire, North Yorkshire Health 
Authority, NHS Centre for Reviews 
and Dissemination University of 
York) BMJ, 1997,314, 851.

Az obstruktiv alvási apnoe a légzés 
periodikus csökkenése vagy leállása a 
felső légút alvás alatti szűkülete k ö 
vetkeztében. Egyik fő tünete a nappali 
aluszékonyság. Oka lehet korai halál
nak, hypertensiónak, ischaemiás szív- 
betegségnek, stroke-nak és közleke
dési balesetnek.

Felmérések szerint a középkorú 
férfiak 4%-a, a középkorú nők 2%-a 
szenved sleep apnoéban. Egyesek sze
rint közegészségügyi kockázata olyan 
nagy, m in t a dohányzásnak.

A szerzők célul tűzték ki az alvási 
apnoe és különböző betegségek kö
zötti összefüggés vizsgálatát, vala
mint a kezelésben alkalm azott folya
matos pozitív légúti nyom ás hatásos
ságának vizsgálatát. E célból számí
tógéppel feldolgozták a tém ával fog
lalkozó irodalm at, tanulm ányokat, át
nézve a Medline (1966-1996), Embase 
(1974-1994) és CINAHL (Cummula- 
tiv Index to Nursing and Allied Heath 
Literature 1982-1995) referátum ait. 
54 ezzel foglalkozó cikk feldolgozásá
val figyelembe vették a sleep apnoe 
m ortalitását, összefüggését a hyper- 
toniával, cardialis arrhythm iával, 
ischaemiás szívbetegséggel, bal kam 
rai hypertoniával, stroke-kal, közleke
dési balesettel.

Az obstruktiv  alvási apnoe általá
ban összefügg az obesitassal és az idő
sebb életkorral. Kérdés viszont, m e
lyik alvási apnoe szeparált betegség és 
melyik az obesitas vagy az életkor 
következménye. Több epidemiológiai 
tanulm ány talált összefüggést az alvá
si apnoe és a cardialis, illetve vascu
laris megbetegedések között, figye
lembe véve az obesitast és az életkort 
is. A legtöbb közlemény azonban nem 
megfelelően volt szerkesztve, és az 
összefüggés a cardialis arrhy thm iá
val, ischaem iás szívbetegséggel, cardi
alis problém ákkal, szisztémás vagy 
pulm onalis hypertensióval és stroke- 
kal nem  megfelelően alátám asztott 
vagy ellentm ondásos volt, és hiány
zott a random izált kontrollált próba. 
Az alvási apnoe kutatásának szerény 
eredm ényeiről számolnak be egyéb 
sebészeti és fogászati közlemények is.

Hasonló következtetés vonható  le a 
horkolás és a vascularis m egbetege
dések között is. A cikkben az alvási 
apnoe és m ás betegségek közö tti ösz- 
szefüggés keresése legtöbbször mes
terkélt. Az epidemiológiai tanulm á
nyokban lényegesen szorosabb össze
függés található viszont a nappali alu
székonyság és a közúti balesetek kö
zött, de ez sem teljesen bizonyító ere
jű.

A kezelésben alkalmazott folyama
tos pozitív légúti nyomással csak egy 
random izált kontrollált p ró b á t ta rta l
mazó cikk foglalkozott. 8 közlem ény 
nem random izált kontrollált próbát
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és 38 nem  kontrollált próbát alkalm a
zott a tém ában. Ezek alapján a nappali 
aluszékonyság tekintetében objekti
ven m érhető kis javulást találtak, de a 
m orbiditásban, m ortalitásban és az 
életm inőség változásában a m utatók 
nem  megfelelően értékelhetők.

Szükséges lenne magas szintű vizs
gálódás és statisztikai kiértékelés a 
folyamatos légúti nyomáskezelés al
kalm azásáról, abból a célból is, hogy 
m elyik alcsoportú betegek kezelé
sében a legelőnyösebb, milyen hatás
fokú és milyenek a kezelés költségei.

A cikkben táblázatokban foglalják 
össze a tém ában megjelent fontosabb 
közlemények legfontosabb m ondani
valóit. Az I. táblázat az alvási apnoe és 
a m ortalitás összefüggéseit m utatja (6 
közlemény). A 2. táblázatban az alvási 
apnoe és pulmonalis hypertonia ösz- 
szefüggése látható (6 közlemény). A 3. 
táblázatban a stroke-kal foglalkozó 2 
tanulm ányt ismertet. A 4. táblázatban 
a folyamatos pozitív légúti nyomás 
hatásosságával foglalkozó 6 közle
m ény található.

Tolnay Sándor dr.

Tinnitus ellen tengeri (hullám-) za
jokat használnak Nagy-Britanniá- 
ban. Meijer Van Putten, J. B. Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1997,141,172.

A hulli Bill Howard, aki tinnitus m iatt 
szenved, megtalálta m ost ennek 
gyógyszerét. Felvette kazettájára a 
p a rti hullám ok zaját, melynek hall
gatásakor megszabadul a süvöltő za
joktól, melyek állandóan nyugtalan
ságot okoztak nála. Howard egy tech
nikai intézmény nyugalmazott igaz
gatója, depresszióssá vált az állandó 
fülzúgás miatt. Egy bántóan sivalkodó 
m adárhangot is hallott, és azt tapasz
talta, hogy a strand felkeresésénél ja 
vult az állapota, m ost otthon is hasz
nálhatja a csillapító hullámzajt. Meg
kereste a legjobb helyet a hullámzás 
zajának felvételére, és megtalálta ezt a 
Carlisle melletti ír tengernek a Solway 
Firth-i strandjánál, enyhe hullám za
jokkal és egy egyedüli sirály hangjá
val. Azt m ondta, hogy ez az utolsó 
felvétele megszüntette tényleg a tinni- 
tusát. M indenesetre megtanulta, hogy 
a zavaró hangokat ne vegye észre. 
(The Times, 1996. december 30-i írása 
szerint.) Howard a segítőtársakkal 
együtt 1500 kazettát állított elő, szét-

küldte a csoportoknak és kórházak
nak. Solway F irth-i hullámzajoktól 
m ost m ár százak szerezhetnek eny
hülést, szerinte tökéletesen gyógyítot
ta nála a tinn itu st. „Az ember meg is 
feledkezik róla, csökkenti a depresszi
ót, és visszanyerik cselekvőképessé
güket.” Egyetemi hallgatók, akik abba 
hagyták tanulm ányaikat, m ost újult 
erővel tanulnak tovább, és em berek, 
akik idő előtt kényszerültek nyugdíj
ba menni, m ost újult erővel tovább 
dolgoznak. Egy rendőr, aki az állandó 
zajok m iatt felhagyott a hangverse
nyek látogatásával, most úgy érzi, 
hogy újjászületett. A tinnituscsoport 
és Bill Howard most 11 500 fontot 
kap, hogy kereskedelmi téren készít
senek a kazettás felvételükből sok 
példányt a kereskedések számára.

Ribiczey Sándor dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. Hanggyógyászat -  fo- 
niátria és pedaudiológia. (Szerkesz
tőségi cikk): D er Spiegel, 1997, 14, 
172.

N ém etországban 1992 óta lehet o r
vosi szakképesítést nyerni foniátriá- 
ból és pedaudiológiából. A szakképe
sítést nyertek szívesen nevezik m a
gukat „az em beri kom munikációs za
varok szakorvosának” is. Ebben az 
országban jelenleg 150 szakképesített 
„hangorvos” van. A németek közül á t
lagosan m inden  12.-nek van állan
dóan visszatérő problémája a hangjá
val. A betegek többsége tanár, óvónő, 
menedzser, telefonkezelő, fiatal szí
nész és énekes. Az esetek 90 száza
lékában a panaszok fő oka a hang h i
bás használata, és csak csekély számú 
esetben rejlik az eset mögött rosszin
dulatú betegség. Az em beri szerve
zetben a legkomplexebb koordinációs 
teljesítmények közé tartozik a beszéd. 
Közel 50-60 izom  közös m űködésé
nek következtében áramlik a levegő a 
tüdőbe be, m ajd  ki, amely a hangkép
zés során a hangszalagokat is m oz
gásba hozza. Még egyszer ennyi izom 
m űködésének következtében a gége
főben képződő alaphang a garatban, 
valamint a száj- és orrüregben m odu- 
lálódik, am inek következtében kü lön
féle hangzók jönnek létre. Ameny- 
nyiben a hangképzés zavara m ögött 
nincs organikus elváltozás, akkor ezt a 
kellemetlen állapotot többnyire meg

lehet szüntetni beszédtréninggel. Vé
geznek hangjavító műtéteket is, me
lyekkel például egy férfiasabb hangú 
nőnél magasabb, nőiesebb hanghor
dozás érhető el. Megfordítva: nőiesen 
vékony férfiak hangja műtétileg mé
lyebbé, férfiasabbá tehető. Ezt a műté
tet nevezik „Stimm-Lifting”-nek vagy 
angolul „pitch-tunning”-nek. Ugyanezt 
a műtétet végzik transzszexuálisoknál 
is. A berlini foniátriai klinikán jelenleg 
átlagosan hetente egyszer hajtanak 
végre ambulanter, helyi érzéstelenítés
ben ilyen műtétet. Tartós rekedtség 
vagy a hangképzés lehetetlensége azért 
fordul elő aránylag nagy számban, 
m ert az emberek nem tudják, hogy a 
beszéd milyen ökonomikus funkció. 
Sokaknál a beszédzavar oka az, hogy 
munkahelyükön valamilyen felvett, 
nem természetes hanghordozással 
igyekeznek megszólalni. Nőknél gyak
rabban alakulnak ki csomók a hang
szalagon, mivel ezek náluk rövidebbek 
és kevésbé izmosak, m int a férfiaknál, 
valamint a másodpercenkénti rezgés
számuk is nagyobb (férfi: 100-130, nő: 
200-220). Jelenleg a német biztosító 
még nem  dolgozta ki a foniátriai 
kezelés elszámolását, ezért az ilyen 
szakképesítésű orvosok általában kór
házakban vagy klinikákon dolgoznak. 
„Stimm-Lifting”, a hangszalagok „be
állítása” végezhető minden olyan egyén 
kívánságára is, aki nincs megelégedve 
hangmagasságával. Azoknál a rákos 
betegeknél, akiknek eltávolították a 
gégefőjét, újabban egy shuntöt ültetnek 
be a légcső és a nyelőcső közé, ami 
azután szelepként működik: rajta ke
resztül bejut a levegő, de nem  kerül étel 
vagy ital a tüdőbe. Amennyiben ezek a 
betegek a mesterséges légcső kime
netét kézzel vagy egy kendővel elzár
ják, akkor képesek a levegőt a garatba, 
továbbá a száj- és orrüregbe juttatni, és 
azáltal hangosabban, hosszabban és 
kevesebb megerőltetéssel tudnak be
szélni, m int a korábbi technikával 
(amikor is levegőt nyeltek, majd ennek 
kibocsátásával voltak képesek néhány 
szó kiejtésére). Habár ennek nincs kü
lönösebb akadálya, mégis mindeddig 
csak m inden 100. gégefőamputáltnál 
ültettek be szilikonból készült proté
zist. Ennek oka, hogy a legtöbb opera
tőr szám ára egyelőre ismeretlen ez, az 
egyébként nem túl komplikált műtéti 
technika.

Dervaderics János dr.
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Kereskedelmi forgalomban levő APC 
(adenomatosus polyposis coli) gén 
vizsgálatok alkalmazása és értékelése 
familiaris adenomatosus polyposis- 
ban. Giardiello, F. M. és m tsai (Johns 
Hopkins Hospital, Baltimore, Md.): 
New Eng. J. Med., 1997,336, 823.

A genetika, a molecularis biológai fej
lődése olyan lehetőségeket nyitott 
meg az elméleti és klinikai orvostudo
mány előtt, amelyek jelentősége ma 
még alig felmérhető. Számos beteg
séggel kapcsolatos, ún. genetikai tesz
telés vált lehetővé.

Ezek egyike az ún. familiaris rossz
indulatú daganatokkal kapcsolatos 
teszt. Szerzők vizsgálataikat 177 be
tegen végezték familiaris adenom ato
sus polyposissal kapcsolatban. Ezt az 
autosomalisan dom inans betegséget 
az ún. adenomatosus polyposis coli 
gén mutációja hozza létre (ez a gén az
5. chrom osom a hosszú karján helyez
kedik el).

Amennyiben a prophylacticus co- 
lectomiát nem végzik el, hordozójában 
életének 6. évtizede (többnyire már a 
40. év) előtt vastagbélrák fejlődik ki. A 
kérdést kereskedelmi forgalomban is 
hozzáférhető APC gén tesztelésével 
vizsgálták. Megállapították, hogy a 
módszer alkalmazása során számos 
olyan probléma merült fel (betegek 
nem megfelelő felvilágosítása, a vizs
gálatok nem megfelelő indicatiója, 
értelmezése stb.), amelyek a hasonló 
módszerek elterjedése előtt föltétlenül 
rendezendők, szakmailag és jogilag is 
szabályozandók. Körvonalazzák a ge
netikai tesztelés létjogosultságát és fel
hívják a figyelmet arra a veszélyre, 
amelyet e módszer nem megalapozott 
és idő előtti bevezetése jelent.

[Ref.: Ismét egy ígéretes módszer -  
meggyőződésem, hogy beváltja majd a 
hozzá fű zö tt reményeket -, amelynek 
divatszerű, nem kellően meggondolt, 
anyagi szempontok által inspirált beve
zetése több problémát okozhat, mint 
amennyit megold. Erre m ár sok példa 
volt az orvostudomány történetében. 
Kívánatos volna a kezdeti „buktatókat” 
azáltal elkerülni, hogy a vizsgálatok 
maximális körültekintéssel és a szakma 
szabályainak messzemenő figyelembe
vételével történjenek.]

Besznyák István dr.

GENETIKA Kínai genetikusok és az eugenetikus 
törvények. Meijer Van Putten, J. B. 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1997, 141, 
124.

K ínában 1995-ben lépett életbe az 
eugenetikus törvény a nép egészség
ügyének megvédése érdekében. A 
külföld negatív m egítélése m iatt a 
törvény angol neve „M aternal and in 
fant health care law”. A célja azonban 
az eredeti m aradt: az alacsonyabb 
m inőségűek szaporodásának m eg
előzése. A házasságkötés előtt az 
érintetteknek kötelező egy testi el
lenőrzésen átm enniük, melynél k i
zárják azokat, akiknek betegsége ne
gatív volna a házastársakra és egész
séges utódok nem zéséhez. A vizs
gálóknak a genetikus megbetege
désekre és lényegbevágó mentális 
elváltozásokra kell főleg figyelniük. 
A törvény nagy m egütközést keltett a 
nem zetközi tudom ányos életben, bár 
a „Nature”-ben (1996,384,404.) meg
jelent cikkében egy kínai genetikus 
sokkal finom abban fogalmaz. Hivat
kozik az am erikai dollárral segített 
k ínai nézetekre és K ína 402 gene
tikusának  véleményére. A vizsgálat 
szerin t a kínai genetikusok 95%-a 
azon a nézeten áll, hogy nagy rizikó 
esetén nem volna szabad gyermeket 
nem zeni, hanem  a prenatalis diag
nosztika alapján abortáln iuk  kellene. 
A káros gének csökkentésével lehet
ne csak javítani a nép egészségügyi 
helyzetén, vallja a genetikusok 90%-a. 
G enetikus elváltozásoknál és nem 
orvosi indikációk alapján  is 89%-uk 
abortusszal akarja m egoldani a prob
lémákat. Fontosnak tartják  a felvilá
gosító munkát, a budget felét javasol
ják az eugenetikus célokra fordítani. 
Kitűnik továbbá, hogy a genetikusok 
m ajdnem  fele m egengedhetőnek ta rt
ja a szexuális szelekciót. Úgy látszik, a 
kínai orvosok kevésbé aggódnak a 
következmények miatt, m int a nyuga
ti kollégáik.

Ribiczey Sándor dr.

T-sejtes akut lymphoblastos leukae- 
miában a multiplex tumor-szupp- 
resszor 1 -gén inaktiváció a leggyako
ribb genetikai anyag. Cayuela, J.-M. és 
m tsai (Laboratory of Molecular He
matology, Centre Hayem, Hopital 
Saint Louis, Párizs, Franciaország): 
Blood, 1996,87,2180.

Nagyszámú daganat-sejtvonalban 
elég gyakori a multiplex szupresszor 
1-gén (MTS l / p l 6INK4A) és ugyancsak 
multiplex szupresszor 2-gén (MTS 
2 /p l5 INK4B) inaktiválódása. Mindkét 
gén a 9p21 krom oszóm ában találha
tó, melynek deléciója T-sejtes akut 
lymphoblastos leukaem ia (T-ALL) 
mintegy 10%-ban fordul elő. Az MTS 
1-nek négy exonja van, ezek a transz
kripció két fajtáját hozzák létre, neve
zetesen az MTS la - t  és MTS lß-t, 
vagyis olyan génszakaszokat, melyek 
egy blokkban íródnak át, és külön
böző prom oterekből szárm aznak 
(egy gén átíródó részétől ellenirány
ban helyet foglaló DNS szekvencia, 
melyhez az átírás megkezdése előtt 
RNS-polimeráz kapcsolódik). Az 
MTS 1, la - ,  2- és 3-exonokat tartal
maz és a p l 6INK4A-fehérjét kódolja. Az 
MTS lß  egy 132 aminosavas polypep- 
tidet kódol (Fp 16 v. kjarf10, melynek 
nagyobb mennyisége az MTS 1-gén 
módosult leolvasási kerete. Az MTS 2- 
nek két exonja van, ezek a p l5 INK4B fe
hérjét kódolják. Az MTS 12 exonja 
kifejezett szekvenciahom ológiát m u
tat az MTS 1,2-exonnal. A p l 6INK4A és 
p 15INK4B gát0ija a ciklin dependens 4 
és 6 kinase-ok aktivitását a sejtciklus 
Gi fázisában. Tumorsejteken végzett 
vizsgálatok szerint az MTS 1 inaktivá- 
ciója tum orsejttípusokban korláto
zott, ideszámítva az ALL-t is. Mióta 
MTS 1 homozigóta deléciók nagy
m érvű előfordulását ALL-ban felis
m erték, kiderült, hogy ez a jelenség a 
betegség lényeges m arkere. Többen is 
megerősítették a szerzőknek azt a vé
leményét, hogy MTS 1 inaktiválás 
sokkal gyakoribb T-ALL-ban, m int a 
В-vonalúban. Az eddigi irodalm i ada
tok alapján kétséges volt az is, hogy az 
MTS 1 m ásodik allélje m ilyen gyak
ran  inaktiválódik T-ALL-ban, ha he- 
mizigóta MTS 1 delécióval vagy gé
nen belüli átrendeződéssel já r együtt.

Mi volt a jelenlegi vizsgálatok célja?
1. Az MTS locus részletes restriktiv 
térképnek a felvázolása. 2. Az MTS 1 
hom ozigóta deléciók gyakorisága 
nagyszámú T-ALL-ban. 3. A krom o
szóm atöréspontok lokalizálása, me
lyek MTS locusokban fordulnak elő.
4. A T-ALL betegek elemzése, akikben 
hemizigóta deléciók és átrendeződé
sek fordulnak elő.

10 év alatt összesen 655 beteg vizs
gálatára került sor, akik közül 488 új 
beteg volt, közülük 330 gyerm ek és 
158 felnőtt. Közülük gyerm ekekben

2699



66 bizonyult T-ALL-nak, 39 pedig  fel
nőttekben, akiknek az átlagos életko
rát, a 30 X 109/1 feletti fehérvérsejt
szám át, a fi:n ő  arányt, továbbá az Li 
és L2 típusok arányát táblázatban tü n 
tetik  fel. Az MTS locus konfiguráció 
osztályozása Ia, lb II., III. és IV. cso
portokba történt. Összesen 59 beteg 
elemzésére került sor, akikből 40 
gyerm ek és 19 felnőtt.

Az MTS 1 és MTS 2 konfigurációt 
Southern biot módszerrel vizsgálták, 
m égpedig 8 próbával m inden egyes 
esetben. Biallél MTS 1 inaktivációt 
deléciókkal és/vagy átrendeződések
kel 45 esetben (67%) tudtak k im u ta t
ni; monoallélzavart viszont 6-ban 
(10%). Az MTS 1 második allélját csu 
pán  négy esetben sikerült m egvizsgál
ni; közülük pontmutáció két betegnél 
derült ki; az MTS 1 mRNA expresszió 
hiánya N orthern biot elemzéssel a 
harm adik  esetben. Normális egylán- 
cú szerkezetű polimorfizmus m in tá 
zatot az MTS 1, l a  és 2 exonban ta lá l
tak; MTS 1 RNA-t pedig a negyedik 
esetben fedeztek fel, viszont az á tre n 
deződés az MTS 1, la-exon és MTS 1, 
lß-exon az 5’ irányában látszott. 
Egyetlen olyan esetük akadt, ahol a 
krom oszóm aátrendeződés kom plex
nek bizonyult. MTS 1 és MTS 2 germ i- 
nális lokalizáció 7 betegben fordult 
elő. Az MTS locusban kim utatható 17 
töréspont lokalizációját is m egvizs
gálták. Ebből 10 (59%) a 6 kb. ta r 
tom ányban képezett kisebb csoporto 
kat 5 kb-al ellenirányban az ú jonnan  
felism ert MTS 1 exon lß-vel szem ben. 
Nem találtak viszont olyan á tren d e
ződést, mely az MTS 2-t szétdarabolta 
volna. Human thymusban ki tu d ták  
m utatni az MTS 1-t; MTS 2 RNA-t v i
szont nem sikerült.

A kapott eredmények szerint az á t
rendeződéseknek funkcionális cél
pontja az MTS 1-gén; ennek a génnek 
az inaktiválása T-ALL m integy 80%- 
ában m utatható ki és a legkifejezet- 
tebb genetikai zavar a betegségben.

A jelenlegi vizsgálatok alapján a ho
mozigóta deléciók gyakorisága 54%-ra 
tehető. Az inaktiválás szokatlanul nagy 
arányú frekvenciája nem volt véletlen- 
szerű, hanem egymás utáni vizsgála
tokban is hasonlónak bizonyult. Az 
életkor nem lehetett kritikus faktor, m i
vel az MTS 1 deléciók gyakorisága 
gyermekekben és felnőttekben azonos 
volt. Az eredményeket kisebb szám ú 
vizsgálatokban mások is m egerősítet
ték (japán és német eredmények).

Mindezek alapján az MTS 1-gén in
aktiválódása a legjellemzőbb moleku
láris defektus, am it ma T-ALL-ban is
mernek. Az is kiderült, hogy a T-ALL 
onkogenezisében az MTS 1 lényegesen 
fontosabb szerepkörű, mint az MTS 2, 
mivel az utóbbi inaktivációja lényege
sen kisebb m értékű. A retinoblastoma- 
génfehérje term ékének hyperphos- 
phorilált form áját is kimutatták T- 
ALL-ban, függetlenül az ép MTS 2-gén 
kópiától, akár jelen volt vagy hiányzott. 
Az MTS 1 mRNA expressziója emberi 
thymusban is megfigyelhető -  igaz, 
hogy m inimálisan - ,  amivel szemben 
MTS 2 mRNA-t nem  lehet kimutatni.

Végeredményben az eddigi adatok 
amellett szólnak, hogy az MTS 1-gén
nek a szerepe a T-ALL sejtekben 
mennyire meghatározó. Összességé
ben ebben a betegségben ez az eddig 
legkövetkezetesebb szerzett genetikai 
zavar, amit eddig ki tudtak mutatni és 
kulcsfontosságú szerepe lehet a human 
daganatok fejlődéstörténetében, egy
úttal kézenfekvő célja a jövő évek bio
lógiai terápiájának.

Bán András dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin 
tő kérdésekről. Rasszista professzor 
egy ném et egyetem en. Der Spiegel, 
1997,20,218.

Németországban a legnagyobb antro
pológiai intézet a hamburgi egyetemen 
van, amelyet m ár hosszú évek óta 
Rainer Knussm ann professzor vezet. Ő 
írta az egyetlen, 524 oldalas német 
nyelvű tankönyvet az antropológiáról 
és humángenetikáról. A könyv leg
újabb kiadásában azonban professzo
rok és egyetemisták visszataszító, tu 
dományosan megalapozatlan, megté
vesztő és politikailag felelőtlen gondo
latokat találtak, ugyanúgy, m int az em
lített professzornak „Az emberiség 
rasszainak elmélete” című előadás-so
rozatában is. Ilyen például Knussmann 
professzornak az a nézete, amely sze
rint összefüggés van a kriminalitás és a 
genetikai terheltség között, hogy létez
nek „primitív” és „progresszív” rasz- 
szok, hogy az emberiséget „negroid”, 
„mongoloid” és „europid” rasszokra 
kell felosztani. Homoszexuális egyete
misták tiltakoztak a fenti könyv azon 
kijelentése ellen, hogy a homoszexuali
tás egy deviáns magatartás. Ebben a 
könyben a zsidósággal kapcsolatban is

különös nézetek jelentek meg. Eszerint 
a zsidók körében, az örökös mel
lőzések és üldözések következtében 
olyan örökletes tulajdonságok halmo
zódtak fel, melyek túlélésük esélyét nö
velik, sőt ezek egy zsidó elit kifejlő
déséhez vezettek. Knussmann tanait 
más professzorokkal felülvizsgáltatta a 
ham burgi tudományos szenátor, Leon
hard Hajen is. Megállapították, hogy 
hibás az a nézete, amelynek alapján a 
krim inalitásnak biológiai magyaráza
tát adja, átvéve a m últ században élt 
olasz orvosnak, Cesare Lombrosónak 
a tanait. Knussmann szerint a súlyos 
bűnözők szomatikusán és pszichésen 
is „alacsonyabb értékűek”. A krim ino
lógus és szociológus professzorkol
légák szerint Knussmann könyvéből 
árad a rasszizmus és nem veszi fi
gyelembe, hogy a molekuláris bioló
giai kutatások m ár régen kimutatták a 
hagyományos tipizálás értelmetlensé
gét. így az olasz Luigi Luca Cavalli- 
Sforza genetikus (Stanford Egyetem, 
USA) is kijelentette, hogy az emberi 
rasszok fogalma teljesen mesterkélt, 
mivel egyetlen em bercsoport sem tisz
ta biológiailag. Szerinte a külső jegyek 
nem  alkalmasak arra, hogy egy em
bercsoportot ezek alapján tipizálja
nak, hiszen például az indoeurópaiak 
között is vannak fehér és fekete 
bőrűek. Ugyanígy azt sem lehet kije
lenteni, hogy bizonyos népek intelli
gensebbek másoknál, mivel ezek a kü
lönbségek véletlenszerűek. A bőr- és 
hajszínen, továbbá az arc - és fejfor
mán, valamint az ezekhez társított lelki 
és szellemi tulajdonságokon alapuló 
rasszista tipizálás egyik megalapozója 
a századunk 1930-as éveiben ténykedő 
Egon Freiherr von Eickstedt volt, aki
nek tanait azután a nácik is átvették. Az 
ő tanítványa volt a közelmúltban meg
halt Ilse Schwidetzky német antropo
lógusnő, aki szerint a gyarmatosítás a 
„primitívek” és a „progresszívek” kö
zötti „természetes kiválasztódást” 
szolgálja. A ham burgi egyetem könyv
tárában egyébként még mindig meg
találhatók az 1933 és 1945 közötti és ez 
előtti rasszista könyvek és folyóiratok. 
Mivel a „rassz” fogalma tudományosan 
és politikailag értelmetlen, illetve meg
tévesztő, ezért törölni kell az em beri
ség gondolkodásából. Egyébként is: 
akarjuk vagy nem , de a modern ere
dettan szerint az egész emberiség afri
kai eredetű.

Dervaderics János dr.
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Orvosi segítségnyújtás a HlV-fertő- 
zött betegek öngyilkosságában. Sió
mé, L. R. és m tsai (San Franciscó-i 
Általános Kórház AIDS Programja; 
Kaliforniai Egyetem Epidemiológiai 
és Biostatisztikai Intézete, San Fran
cisco): N. Eng. J. Med., 1997,336, 417.

A szerzők a San Franciscó-i öböl kö
rül élő HIV-fertőzött betegek öngyil
kosságához nyújtott orvosi segítség
gel kapcsolatosan azt vizsgálták, hogy 
milyen tényezők befolyásolják az or
vosok attitűdjét. Arra is kíváncsiak 
voltak, hogy az orvosok vajon részt 
vesznek-e, vagy hajlandók-e részt 
venni, és ha igen, milyen m értékben 
az AIDS-betegek öngyilkosságában. 
Részvételnek azt tekintették, amikor 
az orvos halálos dózisú narkotikum ot 
ír fel annak a HÍV- vagy AIDS-beteg- 
nek, aki ilyen receptet kér abból a cél
ból, hogy öngyilkosságot kövessen el. 
Ezzel a definícióval a szerzők különb
séget tettek az orvosnak az öngyilkos
ságban történő segítségnyújtása és az 
aktív eutanázia (halálos injekció be
adása), valam int a passzív eutanázia 
(az életfenntartó eszközök alkalm a
zásának az abbahagyása, a beteg előre 
elkészített írásbeli végakarata szerint) 
között.

A szerzők 228 olyan privát praxis
ban dolgozó orvost kértek meg egy 
anonim itást biztosító kérdőív kitölté
sére, aki a San Franciscó-i öböl terüle
tén a HIV-fertőzött betegek egészség- 
ügyi ellátásában vett részt. A felmé
résre 1994 novembere és 1995 január
ja között került sor. A kérdőívekre 
adott válaszokat összehasonlították a 
szerzők az 1990-ben végzett hasonló 
vizsgálat eredményeivel. Az orvosi 
részvételt a beteg öngyilkosságában 
úgy definiálták, hogy „az orvos olyan 
adagban biztosít a beteg szám ára nar
kotikum ot, hogy a beteg azzal képes 
legyen saját életét kioltani”. A válasz
adók feltételezték, hogy a beteg a be
látási képességeinek a birtokában van 
és állapota olyan súlyos, hogy m ár 
közvetlenül a halál küszöbére érke
zett.

A 228 megkérdezett orvos közül 
137 (60%) válaszolt. A 137 válaszadó 
közül 19 m ár nem  praktizált, s így 
összesen 118 válasz volt értékelhető. 
Az 1990-es felmérésben a 150 megke
resett orvos közül csupán 69-en 
(46%) reagáltak a megkeresésre. A vá

BIOETIKA laszadók 48%-a m ondta, hogy való
színűen vagy nagyon is valószínűen 
eleget tenne az AIDS-beteg kérésének, 
szemben az 1990-es felmérésben ka
pott 28%-os hasonló válasszal. A rra a 
kérdésre, hogy hányszor tettek eleget 
az ilyen kérésnek a m últban, 53% 
m ondta azt, hogy legalább egy alka
lommal teljesítette a beteg kívánságát. 
Az 1995-ös válaszadók több m int há
romnegyede kezelt több m int 80 
AIDS-beteget, szemben az 1990-es fel
m érésben részt vevő orvosok 63 szá
zalékával.

A szerzők azt is vizsgálták, hogy a 
kérést teljesítő orvosok hányszor kon
zultáltak kollégáikkal arról, hogy segít
séget nyújtanak az AIDS-betegeknek 
öngyilkosságuk kivitelezéséhez. Az 
1995-ös válaszadók 50%-a, míg az 
1990-ben megkérdezettek 49%-a kon
zultált legalább egy alkalommal vala
melyik kollégájával. A szerzők tehát ar
ra a következtetésre jutottak, hogy az 
1995-ben végzett felmérésükben a 
megkérdezett, illetve a válaszadó or
vosok kb. fele legalább egyszer írt fel 
AIDS-betegnek halálos adagú gyógy
szert. A szerzők szerint ez meglepően 
magas arány, figyelembe véve az ilyen 
cselekedet lehetséges kellemetlen jogi 
és etikai következményeit. Megjegy
zendő azonban, hogy a kaliforniai jog
szabályok nem korlátozzák azt a nar- 
kotikummenynyiséget, amelyet az or
vos egy alkalommal felírhat. Az a 
mennyiség pedig, amely a halálos 
dózishoz szükséges, nem haladja meg 
azt a mennyiséget, amely egyetlenegy 
recept felírásával is biztosítható. A 
tárgyalt téma szempontjából az sem 
lényegtelen, hogy nem régiben két 
körzeti fellebbviteli bíróság állás- 
foglalása elismeri a végstádium ban 
lévő beteg jogát ahhoz, hogy az or
vosa által felírt szerekkel meggyorsít
sa halálát. Újabb adatok arra utalnak, 
hogy bizonyos közösségekben az 
AIDS-betegek között magasabb arány
ban fordul elő az eutanázia és az orvosi 
segítségnyújtás a beteg öngyilkossá
gához, mint általában az össznépes- 
ségben. Egy Amszterdamban végzett 
felmérés szerint például az AIDS-ben 
szenvedő homoszexuális férfiak 22%-a 
halt meg eutanázia révén vagy köz
vetett orvosi segítséggel, szemben a rá
kos betegek 5%-ával vagy más beteg
ségben szenvedők 2%-ával.

Az 1990-es felméréshez viszonyít
va, am ikor is a m egkérdezett orvosok 
28%-a volt hajlandó a beteg öngyil

kosságához segítséget nyújtani, az 
1995-ös vizsgálatban ez az arány már 
48%-ra növekedett, amely azt sejteti, 
hogy az idő múltával az orvosok egyre 
inkább hajlandók asszisztálni a ter
minális betegek öngyilkosságában, és 
egyre kisebb ellenállást m uta tnak  ezzel 
szemben. Azok az orvosok pedig, akik 
maguk is homoszexuálisok, leszbiku
sok vagy biszexuálisok voltak, még na
gyobb mértékben azonosultak a bete
gek kérésével. Egyébként az orvosok 
mintha azt feltételeznék, hogy a beteg 
kérése m ár eleve racionális, és így nem 
vizsgálják meg behatóan a beteg pszi
chológiai státusát és motivációit. S ez 
végül is oda vezethet, hogy azok az or
vosok, akik erősen együtt éreznek az 
AIDS-betegekkel, túl gyorsan felírják a 
letális dózist, amikor esetleg a beteg 
óhaját inkább a kétségbeesés, m intsem  
egy alaposan átgondolt m eghalni vá
gyás motiválja. A nem heteroszexuális 
orvosok sokkal jobban azonosultak 
betegeikkel, nagyobb m értékben vol
tak hajlandók az öngyilkosságban való 
segítségnyújtásra, mint heteroszexuális 
kollégáik. Az egyik motivációs tényező 
mindenképpen ez volt. Az orvosok egy 
része úgy tekintheti a beteg kérésére 
történő gyógyszerfelírást, m in t valam i
féle pszichológiai segítségnyújtást, és 
nem a halál meggyorsításának az esz
közét. Számukra a halálos adagú 
gyógyszer felírása szimbolikus és prag
matikus értéket hordoz, abban a te
kintetben, hogy képes a betegek kénye
lem- és biztonságérzését megnövelni, a 
betegség feletti kontroll érzését kialakí
tani, amelytől egyébként m aga a beteg
ség hajlamos az egyént megfosztani. A 
szerzők hangsúlyozzák, hogy arró l már 
nem győződtek meg, hogy vajon az or
vosok által felírt halálos adagú narko
tikumot a betegek valóban felhasznál- 
ták-e öngyilkosságuk elkövetésére 
vagy sem. A rra is felhívják a figyelmet, 
hogy a vizsgálat a San Franciscó-i öböl 
környékére terjedt ki, amely területen 
általában az emberek attitűdje liberáli
sabb, és ahol a HIV-fertőzés előfordu
lása sokkal gyakoribb, mint az ország 
más részében.

Blasszauer Béla dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. Az aktív eutanázia né
hány iparilag fejlett országban.
(Szerkesztőségi cikk.) Der Spiegel, 
1997,9, 196.

2701



A m odern orvostudomány, m inden  
győzelme ellenére, a halálnak újabb, 
riasztó dim enzióit hozza magával. A 
fejlett ipari országokban ezt a tényt 
nem csak az egészségügyi dolgozók, 
de a laikus töm eg is ismeri. Sokan re t
tegnek attól, hogy egykor m ajd hosz- 
szan, magányosan haldoklanak egy 
intenzív osztályon, vagy öregségük
ben fokozatosan épülnek le testileg- 
szellemileg egy öregek otthonában. 
Sok em berben él ezért a „gyors halál” 
vágya. A ném et evangélikus egyház 
tagjainak körében végzett felmérés 
alapján sok hívő ember írásban kész 
lem ondani az életét meghosszabbító 
gyógykezelésről, amennyiben beteg
sége előbb-utóbb elkerülhetetlenül 
halálhoz vezet. Közel valam ennyi ipa
rilag fejlett országban a radikálisok 
m ár nem elégszenek meg a passzív 
eutanázia elismertetésével, hanem  
olyan jogi szabályozást követelnek, 
amely az aktív, a beteg kívánságára az 
orvos által végzett eutanáziát is lehe
tővé teszi. A ném et katolikus teológus, 
Hans Küng felteszi a kérdést: „M iért 
nem  lehet törvényesen is rögzíteni, 
hogy az em ber a halálában is önm aga 
rendelkezzék önmagával?” Az eu taná
zia törvényes legalizálásáról azonban 
jelenleg még ódzkodnak a po litiku
sok. Egyedül az ausztráliai Darw in 
városában (Északi Territórium ) ho
zott két éve a helyi parlam ent olyan 
törvényt, amely az „önkéntes eu ta
náziát” legalizálja. Azóta azonban 
mindössze hárm an éltek ezzel a jog
gal és haltak meg egy olyan gyógy
szerkoktéltól, amelyet direkt az erre a 
célra m egalkotott eszközzel ju tta ttak  
be m aguknak. Ezt a készüléket, amely 
egy kom puterrel összekapcsolt injek
ciós felszerelésből áll, egy Philip 
Nitschke nevű orvos alkotta meg. A 
kom puter képernyőjén először m eg
jelennek az eutanáziával kapcsolatos 
tudnivalók, m ajd a kérdés, hogy kí- 
vánja-e használója a halált. A m ennyi
ben erre igennel felel, akkor m űkö
désbe lép a méregpumpa, és vérébe 
ju t a halálos gyógyszeradag. Hasonló, 
maga által alkotott méregautomatával 
dolgozik az USA-ban Jack Kevorkian 
orvos, akit csak „Dr. Halál”-ként em 
legetnek, és aki eddig 45 beteget segí
tett át a túlvilágra. Az ellene indított 
pereket vagy le sem folytatták, vagy a 
perek során felmentették. Az USA- 
ban eddig csak Oregon és New York 
állam lakóinak van alsóbb szintű tö r
vényes joga aktív eutanáziára, amit

azonban a legfelsőbb bíróság még ez
után fog felülvizsgálni. Az USA-beli 
alkotm ányjogászok szerint a legfel
sőbb bíróság m inden valószínűség 
szerint a döntéshozatalt m eghatáro
zatlan időre el fogja napolni, azzal a 
m egindoklással, hogy a tém ában vi
lágszerte m ég kevés a jogi tapasztalat. 
H ollandiában az 1980-as évek kezdete 
óta nagystílűén gyakorolják az aktív 
eutanáziát. A zóta a 40 000 orvosnak 
közel a fele ölte meg legalább egy al
kalommal betegét saját kívánságára. 
Ennek ellenére, meglepő m ódon, az 
eutanázia ebben  az országban sincs 
törvényesen szabályozva. A bűnü ldö
ző hatóság azonban eltekint az eljá
rástól, am ennyiben az eutanázia a 
holland o rvosi kamara által írásban 
lefektetett kritérium oknak megfele
lően tö rtén t. Ezek közé tartozik, hogy 
a betegnek önként és tiszta tudattal 
kell m eghoznia a döntését, betegségé
nek súlyosnak, fájdalmasnak és a gyó
gyulás szem pontjából kilátástalannak 
kell lenni, az eutanáziát végző orvos
nak az esetrő l konzultálnia kell egy 
kollégájával, végül az eutanázia meg
történtéről írásban tájékoztatnia kell 
az illetékes hatóságot. Ennek ellenére 
a holland szokásjognak sok kritikusa 
van. Ezek közé tartozik az USA-beli 
pszichiáter és öngyilkosság-kutató, 
Herbert H endin , aki a közelm últban 
megjelent „Seduced by Death” című 
könyvében foglalkozik a holland eu- 
tanáziás gyakorlattal is. Könyvében 
ism ertet olyan esetet, am ikor AIDS- 
ben nem  szenvedő HIV-pozitív bete
get öltek m eg a saját kívánságára. 
Megemlíti azt az 1990-es évek elején 
nagy v ih a rt kavart esetet is, amikor 
egy holland  orvos fizikailag egészsé
ges, csupán családi problém ák miatt 
depressziós nőbetegénél alkalm azott 
aktív eutanáziát. Az esettel a bíróság is 
foglalkozott ugyan, de az illető orvost 
felmentették. Hendin szerint sok be
teg a gyógyszeresen egyébként m ér
sékelhető vagy megszüntethető dep
resszió vagy fájdalom m iatt kívánja 
saját halálát. Szerinte az eutanáziával 
kapcsolatos vita a halál folyamatával 
alig foglalkozó m odern m edicina hiá
nyosságaira m utat rá. Ez év januárjá
ban egyébként a holland igazságügy
m iniszter megakadályozta, hogy tö r
vényes lépéseket tegyenek az aktív eu
tanázia jog i elismertetésére.

Dervaderics János dr.

Orvos-beteg kapcsolat. Az orvos-be
teg kapcsolat jelentősége a műhiba
perekben. Levinson, W. és mtsai (Sec
tion of General internal Medicine, 
University of Chigaco, MC6098, 5841 
S M aryland Ave, Chicago, IL 60637- 
1470): JAMA, 1997,277, 553.

Azok a családorvosok, akik betegeiket 
figyelmesebben hallgatják meg és 
akik barátságosabbnak m utatkoznak 
a rendelés alatt, nagym értékben csök
kentik annak veszélyét, hogy pácien
seik műhiba címén beperlik őket; leg
alábbis így találta ezt egy m unkacso
port, akik tapasztalataikat a JAMA 
idei februári szám ában tették közzé. 
A kutatók két am erikai államban ösz- 
szesen 59 családorvos és 65 sebész
orvos rendeléseit vizsgálták oly m ó
don, hogy a vizsgálatban részt vevő 
orvosnak legalább 10 betegtalálkozá
sát rögzítették hangszalagra. Az orvo
sokat véletlenszerűen választották ki, 
azután két csoportra osztották őket 
aszerint, hogy volt-e pályájuk során 
ellenük m űhibaper vagy nem. Az 
összesen 1265 orvos-beteg találko
zásról készült hangfelvételt olyan sze
mélyek hallgatták végig, akik nem  
tudták, hogy az adott hangfelvételen 
szereplő orvosnak volt-e m űhibapere 
vagy sem. A hangfelvétel-elemzők te
hát „vakon” figyelték a beszélgetése
ket és bizonyos jellemző elemeket k i
értékeltek. A vizsgálati eredmények 
szerint egyértelműen kiderült, hogy a 
korábban nem perelt családorvosok 
más stílusban kom m unikálnak bete
geikkel, mint azok, akiknek m ár volt 
m űhibaperük. Ugyanezt a szignifi
káns különbséget nem sikerült k im u
tatni a sebészek csoportjában. A „nem 
perelt” családorvosok jelentősen hosz- 
szabb ideig (18,3 perc) foglalkoztak 
betegeikkel, m int a „perelt” csoport 
átlaga (15 perc). Az időbeli különbsé
gen kívül a kutatók számos o rvos-be
teg interaktivitásbeli eltérést is k im u
tattak. A nem perelt csoport házior
vosai sokkal nagyobb súlyt helyeztek 
a beteg felvilágosítására, m int a perel
tek. A nem perelt orvosok sokkal 
gyakrabban kérték ki a páciens véle
ményét, útbaigazító kérdéseket tettek 
fel és sokkal nagyobb számban voltak 
hum orosak, nevettek, mint a perelt 
csoport orvosai. A sebészek vizsgálati 
ideje nem m utatott ki hasonló elté
rést, sőt arra sincs bizonyíték, hogy az 
oldott m odor vagy vidámság csök
kentené a sebészhez forduló betegek
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hajlandóságát egy m űhibaper indítá
sára. A két orvoscsoport közti jelentős 
eltérést a kutatók több okkal magya
rázzák: A hagyományos kom m uniká
ció elveszti jelentőségét akkor, amikor 
egy sebészi ügy kapcsán történik  vala
mi jelentős baj. A páciens szám ára egy 
feltételezett sebészi m űhiba esetén a 
kommunikációnál fontosabb érvként 
esik latba a perindítás eldöntésében az 
orvos hanyag magatartása vagy az 
anyagi indokok, a járadék reménye. Az 
is közismert, hogy a páciensek eleve 
nem várnak el jelentős kom m uniká
ciót a sebésztől, inkább tényszerű és 
technikai jellegű eligazításra számí
tanak. A kutatók azt tervezik, hogy 
más irányban próbálnak jellegzetes 
kritérium okat találni a sebészek kom
munikációs szokásai vonatkozásában. 
Azt viszont melegen ajánlják a feltárt 
adatok fényében, hogy a családorvo
sok javítsák kommunikációs készsé
geiket, ha csökkenteni akarják m űhiba
pereik kellemetlenségeit.

László Gergely dr.

Az USA-ban kialakult az „orvosi kö
vetelések tanácsadóinak” foglalkozá
si csoportja. Meijer Van Putten, J. B. 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1997, 141, 
172.

Ezek közvetítik a panaszokat a bete
gek és a kórházak vagy biztosítók kö
zött. A túlélés miatti ádáz küzdelem 
ben az am erikai kórházak egyre 
gyakrabban vetnek ki térítéseket 
olyan szolgáltatásokért, melyek nem 
is történtek meg. Gyakran az egyének 
nem  is tudnak  védekezni ellene, és a 
végrehajtóval kerülnek szembe. Egy 
orvosi kisegítő beavatkozása üdvös, 
őket komolyan becsülik, és pár óra 
alatt rendet teremthetnek. (The New 
York Times, 1996. november 14.) Egy 
beteg 1476 dolláros követelést kapott 
írásban egy elvégzett colonoscopia 
után, bár ő másfél éve egy 339 dol
láros felszólítást kapott a kórháztól. 
Majd egy év óta m indent bevetett an
nak érdekében, hogy megváltoztassa 
az összeget. Automata üzenetrögzí
tőkből azonban mindig elutasításban 
részesült. Legvégén egy végrehajtó le
foglalásokat akart végezni a lakásá
ban. Ekkor elhatározta, hogy egy füg
getlen orvosi szakértőhöz fordul, és a 
„gyors panaszok” irodájából Porges 
asszonyt alkalmazta. Ennek sikerült

kiharcolnia az időhaladékot, és 2 hó
nap alatt megegyezett a kórházzal 68 
dollár befizetésében. Porges asszony 
beavatkozása azonban a sértettnek 75 
dollárjába került. Az am erikai orvosi 
panaszintézkedők ó rán ta  15- 75 dol
lárba kerülnek. Ez azt jelenti, hogy 
igénybevételük a panaszos számára 
sokba kerül, néha honorárium uk 200 
dollárba kerül, és nincsen a sikerre 
garancia. Nagyobb követeléseknél 
m indenesetre kifizetődő hozzájuk 
fordulni. Nem szabályozott a fog
lalkozásuk, m indenki vállalhatja. Pa
naszok esetén m indenesetre ajánlatos 
az óvatosság. Köztük sok a csaló. A 
legjóbbaknál nagy a tapasztalat, is
m erik az orvosi gyakorlatot, a biztosí
tók felfogását. Az em lített Porges asz- 
szony pl. elemző volt a Montefiore 
kórházban.

Ribiczey Sándor dr.

Ausztráliában az orvosi iratokba nin
csen betekintés. Meijer Van Putten J.
B. Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
2531.

Az ausztráliai legfelsőbb bíróság meg
határozta, hogy az orvosok betegeik
ről készített feljegyzései törvénysze
rűen az orvosok m agántulajdonát ké
pezik, és a beteg, akiről a feljegyzések 
szólnak, nem  rendelkezhetik velük 
(Nature Medicine, 1996, 1168-1169). 
A döntés abból a nézeteltérésből ke
letkezett, mely a beteg Julie Breen és 
sebésze dr. Cholmondeley Williams 
között indult meg. Breen azt kívánta, 
hogy adjon ki a sebész másolatokat a 
rá vonatkozó feljegyzésekből és me
lyekből a mellprotéziseinek áteresztő- 
képessége bizonyítottá vált volna a 
m űtő Dow Corning m űködése ellen. 
Williams, aki a hetvenes évek vége felé 
Julie Breennél egy korrekciós mell
m űtétet végzett, csak specifikus infor
m ációadásra volt hajlandó és nem az 
egész dosszié átadására, de Breen ra
gaszkodott a teljes dossziéhez. Az 
ügyvédek tanácsára W illiams erre 
nem volt hajlandó, ezért került az ügy 
bíróság elé. A helyi bíróságnál a felpe
res elvesztette a pert, a fellebbezést is 
és végül m ost került a legfelsőbb bíró
ságra az ügy. Breen szerint az ő sze
mélyéről neki joga van az inform á
ciók ismeretére. Az ausztrál orvosegy
let és a szövetségi korm ányzat meg
tárgyalt a legfelsőbb bírósági döntést,

és Keith Woollard orvoselnök úgy 
döntött, hogy az orvosi feljegyzé
sekhez való jutás eddig m inden  eset
ben a beteg és orvosának egyéni meg
egyezésén m úlott; Woollard szerint a 
feljegyzésekhez való jutás nem  m in
dig a beteg érdekét jelenti, pl. pszichi
átriai betegségeknél nem. Charlotte 
Bloomsberg jogász szerint az orvos
nak joga van ahhoz, hogy azt csinálja 
a feljegyzésekkel, ami neki tetszik, és 
meghatározhatja, ki tekinthet beléjük 
és ki m ásolhatja le őket. H asonló in
formáció bizalm asan kezelendő, a be
teg beleegyezése nélkül nem  hozható 
nyilvánosságra, csak igazságügyi pa
rancsra vagy életveszélyes helyzet
ben.

Ribiczey Sándor dr.

Érdekeltségi konfliktus az USA-ban.
Meijer Van Putten J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2149.

A New England Journal of Medicine 
(1996, 335, 659-660.) közölt egy szer
kesztőségi kom m entárt az étvágy- 
csökkentő dexfenfluram inról, ami 
nagy m egbotránkozást okozott, m ert 
szerzői dr. Jo Ann Manson és dr. Ge
rald Faich voltak, akik m int a gyártó 
cég fizetett tanácsadói, elosztói voltak 
a dexfenfluraminnak. Tehát érdek- 
konfliktusba kerültek a NEJM nagyon 
szigorúnak ism ert folyóiratnál. A fo
lyóirat közleménye ugyanis prim er 
pulm onalis hypertensiót írt le dexfen- 
fluram in használata után és M anson 
és Fatch erre azt hozta fel, hogy a le
adott zsírmennyiséget a pulm onalis 
hypertensióval össze kell m érni, és az 
orvosokat és betegeiket fel kell világo
sítani az előnyökről és hátrányokról, 
és ha jók az adagok és megfelelő a 
használatuk, kom penzálódnak a há t
rányok. Mielőtt ezek a vélemények 
megjelentek volna, az újságírók m ár 
érdeklődtek, mi a helyzet az érdekel
teknél, és pár napra rá a N ature (1996, 
383, 6.) hozta a híreket. Eszerint dr. 
M anson 1995-ben konzultánsa volt a 
dexfenfluram innak, a társszerzője, dr. 
Faich 1994 óta az Interferon Pharm a- 
ceuticalsnál és a Serviernél volt akal- 
m azásban. 1996-ig, a Wyeth Ayerst- 
nél megjelent cikk után em elkedtek a 
részjegyzékek. Az ügynek nagy figyel
m et szentelnek az am erikai m édi
um ok, főleg a NEJM közism ert szigo
rú  pénzügyi elbírálásai miatt. „A szer-
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kesztőségi kom m entárok és az in te r
pretációk szerint a szerzők nem  k a p 
tak  részesedést, folyamatos fizetést, 
segélyt a firm ától, mely a szerkesztő
ségi kom m entárban szereplő anyagot 
gyártja. Ha fennáll kis kétséged, hívj 
fel bennünket.” 1990 óta a szerzők 
kötelesek bejelenteni az ipari gyár
tókkal kapcsolatos pénzügyi k ap 
csolataikat, és a kom m entároknál ezt 
még szigorúbban megkövetelik. A 
szerzők egy beküldött levelükben 
(NEJM, 1996, 335, 1055-1056.) „sze
rencsétlen félreértésről” írnak. K ap
csolatuk a fenfluramin gyártóival 
nem  volt rendszeres vagy folyamatos, 
ezért nem sértették meg a NEJM veze
tését. A folyóirat szerint nem felelősek 
a félreértés m iatt. A The Lancet (1996, 
348, 627.) arró l ír, hogy milyen nehéz 
eldönteni, hogy történt-e érdekeltségi 
hiba. Szerintük a szerzőknek kellene 
egyénenként állást foglalniuk. A késői 
beismerés sokba és szégyenkezésbe 
kerülne.

Ribiczey Sándor dr.

Az USA-ban csalás történt a genom - 
tervezetben. Meijer Van Putten J. B. 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
2364.

Előző hónapban töröltek szám os 
vizsgálatot a leukémia öröklődő h á t
terére vonatkozóan, mert felfedezték, 
hogy egyes adatok ham isítottak vol
tak. A vizsgálat az amerikai N ational 
Center for H um an Genome Research- 
nél történt Bethesdában (The New 
York Times, október 25.). Az am erikai 
genom intézet igazgatója, dr. Francis 
Collins közölte, hogy egy fiatal k u 
tatójuk az elm últ 2 év alatt több adatot 
m egham isított. Az ügy az Oncogene 
folyóiratban megjelentetett k ritika 
után került a köztudatba. A k ritik á 
ban az állt, hogy valószínűleg akara t
lagos ham isításról van szó. E rre Col
lins m egindította a vizsgálatot. Ő m a
ga sohasem gondolt csalásra, nem  
vizsgálta laborjában az adatokat, de a 
jövőben meg fogja ezt tenni. Hálás an
nak, m ondta Collins, aki olyan alapo
san nézett a dolgok mélyébe, hogy 
észrevette a hibákat, melyeket leg
alább 50-szer maga is átnézett, az ille
tő mégis felfedezte a csalást. Egy olyan 
fehérjéről volt szó, mely a leukocyták 
növekedésében működik közre. Leu
kém iánál ez a fehérje készteti a leuko-

cytákat ellenőrizhetetlen osztódásra 
(The Observer, novem ber 3.). A felfe
dezés fontos, de m egnövekedett az ér
telme, m ikor azt találták, hogy a fe
hérje egyéb rákoknál is szerepet já t
szik. A csaló kutató a gént beültette 
egérem brióba és ezáltal transgén ege
ret nyert, m elynek génje rákra  pre- 
diszponált. Azonban túl messzire m e
részkedett, am ikor azt állította, hogy 
ezáltal az egér sok rákfajtára lett é r
zékeny. A felfedezést több nívós folyó
irat átvette. Collins és a Genom Insti
tute nem akarták  kiadni a csaló nevét, 
de a visszavonási ajánlatban többször 
szerepelt a neve, így csak Amitov Haj
ra lehetett a tettes. Collins ezek után 
levelekben tudatta  a csalást a tudó
sokkal és egy cikkben ism ertette ezt a 
Chicago Tribune-ben. Szerinte a fiatal 
csaló a valóságnak megfelelő kutatás 
révén m esszebbre jutott volna. Egy 
kártyavár összeomlik, egyik csalás 
követte a m ásikat, végül m inden ösz- 
szeomlott.

Ribiczey Sándor dr.

Csalás a chrom osom ákkal. Meijer 
Van Putten J. B. Ned. Tijdschr. Gene
esk., 1997,141, 124.

Múlt év októberében nagy botrány 
volt az am erikai tudom ányos életben 
egy csalás m iatt. Amitov Hajra, a na
tional Center for Human Genome 
Research fiatal kutatója az amerikai 
Bethesdában, 2 éven át adatokat ha
misított. A leukémia genetikus hát
terének kutatásánál kitalált eredm é
nyeket közölt és 5, tudom ányosan el
ism ert folyóirat kénytelen volt a köz
leményeket teljesen vagy részben visz- 
szavonni. Két közleményében a hol
land kutató, dr. C. W ijmenga is sze
repelt, m int társszerző (De Volks- 
krant, 1996. decem ber 7.). A folyóira
tok címe: Proceedings of the national 
academy of sciences of the United 
States of America (1996, 93, 1630- 
1635.) és a Blood (1995, 85, 2289- 
2302.). W ijmenga két éven át, m int 
postdoctoralis kutató, a leukémia ge
netikus alapkutatásában dolgozott, és 
jelenleg az utrechti egyetemen dolgo
zik. Nagyon kellemetlen esetnek ta rt
ja a történteket. Bár dr. Francis Col
lins, a genom kutatás vezetője és más 
társszerzők szerepét tisztázták, de 
W ijmenga két közleményével kissé 
gyanúba keveredett. „Egy kutató a

legkellemetlenebb helyzetbe kerül, ha 
m inden társszerző szerepe tisztázott, 
de két közleményben árnyékba került 
a neve, különösen, ha olyan adatok 
m erülnek fel, melyek hamisak. Azt 
kérdezem m agam ól, hogyan eshetett 
ez meg velem? Az em ber kezd nem  
bízni saját m agában, és a társszerzői
nek viselkedésében is kételkedni 
kezd.” A kérdés tényleg fennáll: ho 
gyan lehetséges az, hogy egy prom o
vendus egy teljes kutatócsoportot fél
revezethet? Hajra rendkívül intelli
gens ember és nagyon szorgalmas. Ha 
kérdezősködtek nála, mindig ism er
tette az előző lépéseket is és az utána 
következő vizsgálatokról is beszélt. 
Sohasem tűnt fel valótlannak, am it el
m ondott. Ha ötvenszer ellenőrizték 
az adatokat, akkor sem találtak benne 
hibát. Az USA-ban az a felfogás, hogy 
a csalásokat sohasem  lehet elkerülni. 
Collins szerint (Science, 1996, 274, 
908-910.) naivitás azt feltételezni, 
hogy 100%-ig igaz, amit állítanak. Az 
egyedüli védekezés ellene, hogy m in
dig nyitott szem m el kell figyelni a tu 
dományos vizsgálatokra. Egy m ásik 
módszer, hogy m eg kell ismételtetni a 
kutatásokat. W ijmenga szerint azon
ban ez késlelteti az eredményeket.

Ribiczey Sándor dr.

H irdetnek a specialisták. Meijer Van 
Putten J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk.,
1996,140, 2648.

A Brit General Medical Council 
(GMC) nem régiben megengedte, 
hogy specialisták hirdethessenek. Az 
engedély annak köszönhető, m ert 
egyre több specialista nem vette te
kintetbe a fennálló szabályokat, és 
szolgáltatásaikat a Gouden Gidsben 
tették közzé, és a GMC szerint a reklá
mozás m ár általánossá vált. Nem volt 
m ár lehetőség ezen folyamat m eg
fékezésére. A The Timeshoz intézett 
levélben (novem ber 26.) a Royal 
College of Surgeons of England, sir 
Rodney Sweetnam kipellengérezi az 
állapotot, a reklám m egnyilatkozások 
m ár fejük fölé nőttek, és a GMC m ár 
nem tehet sem m it, bármilyen szé
gyenletes is a helyzet. Alapvető a hiba. 
„A betegeket, akiknek specialista kel
lene, a háziorvoshoz küldik, aki alka
lom adtán ism erteti a betegre vonat
kozó ismereteit, de a legjobb lenne, ha 
a beteget a háziorvos maga vezetné a
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megfelelő specialistához és valószínű, 
hogy a leghozzáértőbbek nem  is akar
nak hirdetni és erre nincs is szük
ségük.” (A brit háziorvosoknak meg 
van engedve a reklám, lásd 1994,1097. 
oldalon). Sweetnam azzal fejezi be 
levelét: „Jelenlegi rendszerünk jól dol
gozik, m ért kellene megváltoztam?”

Ribiczey Sándor dr.

Szexuális fenyegetés a segítséget nyúj
tók részéről Hollandiában. Meijer Van 
Putten J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk.,
1997,141, 265.

A Volkskrant 1993. április 14-én kelt 
híradásában felsóhajtott B. Hazelnet- 
Crans asszony, Nord-Holland eü. felü
gyelője, m ert bár egyre jobban ügyel
nek az orvosok és betegeik közötti 
erotikus vagy szexuális viszonyra, a 
valóságban sem m it nem tesznek en
nek visszaszorítására vagy megelőzé
sére (lásd a folyóirat 1995,241, 2. szá
mát). Valószínű, hogy az eü. felügye
lete maga akarja a helyzet megjaví
tását, m ert 1996-ban egy m unkabi
zottság javaslatokat tett a szexuális és 
a nem kívánt megfélemlítések m eg
előzésére. Ezek a javaslatok az 1993-as 
és 1994. évi jelentések elemzése után  
keletkeztek, 1993-ban és 1994-ben ke
rültek tudom ásukra a jelentésekből. 
1993-ban és 94-ben 154 esetben je len
tettek szexuális megfélemlítést, az ál
dozatai rendszerint nők voltak, de 12 
ffi is érintve volt benne. A jelentések 
nagy része a lelki gondozottakra vo
natkozott. A szellemileg károsultak a 
leggyakoribb áldozatok, szabálysze
rűen őket használják ki, és szerintük 
leggyakrabban a jegyzőkönyveket 
hiányosan töltik ki, és gyakoriak a 
fiziotherapeuták visszaélései, kevésbé 
gyakoriak a háziorvosok, akik nem  
közösségben dolgoznak. A fiziothera
peuták gyakran kezelnek érintésükkel 
és gyakrabban találkoznak a károsul
takkal. Az alternatív gyógyítók és más 
törvényesen el nem  ism ert eü. foglal
koztatottaknál gyakoribb a visszaélés. 
A szexuális megfélemlítés a felesleges 
meztelenre vetkőztetéssel, szexuális 
megjegyzésekkel és felesleges é rin 
tésekkel indul meg, felesleges belső 
vizsgálattal és megerőszakolással ér 
véget. Sok incidens a rendelési időn 
belül történik, a rendelési helyiség
ben. Gyakran hosszú idő után jelentik 
az esetet, 26 esetben csak évek múlva

tettek feljelentést. A 154 esetből 83-nál 
a bizottság ítéletet is hozott, 71 alka
lommal az orvosi fegyelmi bizottság 
döntött. A 82-ből 44-ben „alapos” volt 
a gyanúsítás, 11 esetben „részben ala
pos” volt ez. Csak 2 esetben volt mega
lapozatlan a gyanúsítás. Többször a 
sértett m aga kívánta a cselekményt, 
ítélet nem  született, bárm ennyire 
nem volt megengedhető a cselek
mény. Tudniuk kell az eü. dolgozók
nak, hogy egyenlőtlen a viszony a 
beteg és eü. segítő között. E rre fel kell 
hívni a kiképzés alatt állók figyelmét. 
Fokozni kell a betegek és kezelők 
közötti ellenőrzést, eddig nem  sok 
történt ezen a téren, de valahol el kell 
kezdeni az felülvizsgálatokat.

Ribiczey Sándor dr.

Genetikai teszt klinikai bevezetése az 
Alzheimer-kór k im utatására. Etikai 
megközelítés. Post, G. S., W hitehouse,
P. J. és m tsai (Center for Biomedical 
Ethics, School of M edicine, Case 
Western Reserve University, Cleve
land, GH 44106, USA): JAMA, 1997, 
277, 832.

Jó, ha az alapellátásban dolgozó or
vosok tudják, hogy milyen előrelépé
sek történnek m ostanában az Alzhei
mer-kór genetikájában és azt, hogy a 
genetikai teszt bevezetésével -  amely
nek a célja a betegség megjövendölése 
és a betegségre való hajlam osság 
(kockázat) analízise a tünetm entes 
egyének esetében és a betegség diag
nózisa azon betegeknél, akik klinikai- 
lag dem entiában szenvednek -  m i
lyen klinikai és etikai kérdések m erül
nek fel. A szerzők egyaránt érvelnek a 
klinikai genetikai teszt ellen és mel
lett.

Az Alzheimer-kór genetikai teszt
jének a bevezetése a klinikai m edici
nába rem énnyel kecsegtet a jövőre vo
natkozóan, am ikor is m eghatározott 
kezelési form a áll majd rendelkezésre 
és kiküszöbölhető lesz a tökéletlen 
tesztmódszer, amely alaptalanul jö
vendöli meg a betegséget, am i ön
magában is súlyos következmények
kel járhat. A genetikai teszt a rra  a 
népességi csoportra összpontosíthat
ja figyelmét, amelyben feltételezhe
tően nagyobb arányú az Alzheimer- 
kór előfordulása.

Azok az orvosok, akiket betegek 
keresnek fel a genetikai teszt elvég

zése céljából, m ert úgy érzik, hogy 
fennáll a lehetősége, hogy Alzheimer- 
betegség kockázatát hordják m aguk
ban, több orvosetikai kérdéssel is néz
nek szembe:

1. Milyen betegeknél és milyen cél
ból helyes klinikailag és etikailag az 
Alzheimer kockázatát vizsgáló gene
tikai teszt? A népesség egészében az 
Alzheimer-kór felbecsült kockázata -  
egy teljes élet során -  15%-ra tehető. 
A betegség előfordulásának aránya 65 
éven felül m ár m inden ötödik évben 
megduplázódik, amely aztán, a becs
lések szerint, 85 éves korra eléri a 
40%-ot. Míg bizonyos családokban 
ezt a kockázati arányt még tovább nö
velik a genetikai tényezők, addig az 
A lzheim er-kórban szenvedők többsé
gében e tényezők szerepe nem  ismert.

2. Vajon hogyan lehet az ilyen gene
tikai teszt elvégzése iránti kérésre rea
gálni? Mivel laikus szervezetek és 
üzleti vállalkozások nyilvánosságra 
hozzák az Alzheimer-betegséggel 
kapcsolatos genetikai kutatások ered
ményeit, sokan, a 4 millióra becsült 
Alzheimer-betegségben szenvedő 
am erikai és hozzátartozói közül, el
ju thatnak  oda, hogy őket is érdekelni 
fogja, hogy saját m aguk milyen gene
tikai kockázatnak vannak kitéve.

3. Milyen elveknek kellene irányíta
niuk a teszteredmények közlését, fi
gyelembe véve a diszkrim ináció lehe
tőségét? Ezek a kérdések fontosak az 
alapellátásban dolgozóknak és m á
soknak is, akiket az „Alzheimer gene
tikai teszt” elvégzése m iatt keresnek 
fel kérésükkel az emberek.

E kérdések megválaszolására 1995- 
ben az Országos Genom Kutatói Inté
zet támogatásával egy m ultidiszcipli
náris országos csoportot hoztak létre 
az Egyesült Államokban, valamint 
azért, hogy átnézze az Alzheimer-kór 
genetikai tesztjeivel kapcsolatos eddi
gi eredményeket. E m ultidiszcipliná
ris csoport tagjai voltak a legism er
tebb Alzheimerrel foglalkozó gene
tikusok, egészségpolitikusok, etiku
sok, akik számottevő segítséget kap
tak az enyhén érintett A lzheim er-be
tegségben szenvedők érdekcsoport
jainak laikusaitól és hozzátartozóik
tól.

A betegsére való hajlam osságot il
letően, 1993-ban találtak egy apolipo- 
fehérje E E4 alléle-t a 19-es krom o
szómán (apoE a fehérjére utal, míg az 
APOE a gént képviseli), amely valam i
lyen hajlamosságot valószínűsít az
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Alzheimer kései (60 éves kor után) ki
alakulására.

Az Egyesült Királyság Alzheimer- 
kór Genetikai Konzorciuma a rra  a 
következtetésre jutott, hogy az APOE 
adatok „nem alapozzák meg kellően a 
betegség megjövendölését, a diag
nosztikai és a kockázati tényezők fel
becsülését”. A Nemzetközi Alzhei- 
m er-kór Orvosi és Tudományos Bi
zottsága felhívja a figyelmet a bete
geknek a kockázati tényezőkről adott 
megalapozatlan tájékoztatásának a 
veszélyeire. Az Egyesült Államokban 
az Országos Öregedési és Alzheimer- 
kór Társasága támogatta azt a konfe
renciát, amelyben a résztvevők, a tü 
netm entes betegek esetében nem  ja 
vasolták az APOE tesztet a kockáza
tok felbecsülésére. Az ebben született 
konszenzus az orvosokra hagyja az 
APOE teszt diagnosztikai alkalm azá
sának az eldöntését, m int olyant, ami 
a m ár kialakult diagnosztikai eljárást 
segíti elő. A fentebb említett társaság 
etikai bizottsága kiadványában hívta 
fel a figyelmet arra, hogy a APOE ge- 
notipizálást nem szabad alkalm azni a 
tünetm entes egyének esetében.

Az Alzheimer autoszomális dom i
náns form áinak a prognosztikai teszt
jével m utatnak hasonlóságot az olyan 
autoszomális domináns neurodege- 
nerációs betegségek, m int például a 
Huntington-kór. A prognosztikai 
tesztprogram ok a genetikai konzíli
um  integráns részét képezik, és ezek
nek kellene tisztázniuk a tesztered
mények potenciális előnyeit és hát
rányait az érintettekre, családtagjaik
ra, jelenlegi életvitelükre és a jövő
beni élettervükre, felvilágosítva a be
tegeket arról, hogy az eredm ényekről 
való tájékoztatást vissza lehet utasí
tani, ha az egyén meggondolja magát, 
m iután m ár átesett a teszten; továbbá 
lehetővé kell tenni a teszt u táni beteg
követést. A m ár alkalmazott H unting
ton-kór konzíliumi protokoll m ódosí
tott változatait használják jelenleg a 
prognosztikai teszt kivitelezésére az 
Alzheimer-kór korai kialakulásának 
kim utatására.

Azon betegeknél, akik m ár a de
m entia tüneteit mutatják, az APOE 
genotipizálás betölthet egy kiegészítő 
diagnosztikai szerepet abból a célból, 
hogy kiderüljön, vajon a dem entia az 
Alzheimer-kór miatt lépett-e fel. A je
lenlegi módszerek alkalmazásával az 
Alzheimer diagnosztikai pontossága 
m áris meghaladhatja a 85%-ot. Az

APOE teszt diagnosztikai alkalmazás
ban betöltött szerepének a további 
tisztázása m iatt tanulm ányozzák az 
APOE genotipizálását a kórboncolá
son átesett elhunyt betegeken, akiket 
a valószínűsíthető Alzheimer-beteg- 
ség okán követtek klinikailag. A Duke 
Egyetem és m ások által közölt, b o n 
coláson alapuló és bizonyított adatok 
elfogadható pontosságot sejtetnek a 
diagnózis terén, am ikor az G4 alléle 
jelen van.

Mivel az Országos Kutató Csoport 
szakértői nem  értenek egyet az APOE 
genotipizálás diagnosztikai hasznosí
tásával, azt javasolják a szerzők, hogy 
az alapellátásban dolgozó orvosok 
még ne vegyék figyelembe az APOE-t 
a dem entia diagnózisának részeként. 
További em pirikus vizsgálatnak kell a 
kérdést tisztáznia. Hasonlóan más 
prognosztikai teszthez, be kell szerez
ni az inform ált beleegyezést, m ielőtt a 
genetikai diagnosztikai tesztre sor 
kerül, mivel valószínű, hogy a betegek 
egy jelentős százaléka m ár nem  so
káig lesz képes beleegyezését adni, s 
azonosítani kell m ár előre azt a sze
mélyt, aki m ajd a beteg helyett dönt, 
és akit megfelelően el kell látni a teszt 
előtti információval.

Természetesen vannak olyan em 
berek, akik éppúgy, m int a Hunting- 
ton-kór esetében, nem  akarják a tesz
tet, mivel sem megelőzés, sem gyógy
m ód nincs. Svédországban például 
csekély az érdeklődés a teszt iránt, 
még azon családokban is, amelyekben 
jelen van egy korai autoszomális d o 
m ináns, és ahol inform álták az é rin 
tetteket a tünetek fellépése előtti teszt 
lehetőségéről: csak hárm an akartak  e 
teszt lehetőségével élni. Az egyik be
tegnél k im utatták a mutációt, aki m i
után m egtudta, m i a helyzet és m i a 
prognózis, depresszióssá vált és ön- 
gyilkossággal foglalkozott. Két másik 
beteg mentes volt a mutációt okozó 
rendellenességtől és m egkönnyebbü
lését fejezte ki. E változatos reagálá
sok m iatt a svéd tapasztalatokról be
számoló szerzők felhívják a figyelmet 
arra, hogy a tesztet nagyon körülte
kintően és óvatosan kell alkalmazni.

Az Alzheim er-kór genetikai teszt
jének a fejlődése felveti annak lehető
ségét, hogy a m agánbiztosító társasá
gok kizárják m ajd az Alzheimer-rizi- 
kós betegeket a hosszú távú egészség- 
ügyi biztosításból. E meggondolás 
alapján m ondta ki az Alzheimer Tár
saság, hogy „egy génnek a jelenléte

nem szabad, hogy meghatározza a 
biztosítási összeget, sem a hosszú tá 
vú egészségügyi biztosítás, sem  az 
életbiztosítás esetében, de a tesztered
ményt arra  sem  szabad használni, 
hogy akadálya legyen annak, hogy az 
egyén hozzájusson valamilyen ellá
táshoz vagy szolgáltatáshoz.”

A szerzők szerint bármilyen gene
tikai inform ációadás ezen a területen 
-  az egyén védelm e érdekében -  csak 
igen szigorú titoktartással történhet, 
különösen azért, mert a jelenlegi 
amerikai jogszabályok nem  foglal
koznak a hosszú távú biztosítás kér
désével. A szerzők végül felhívják a fi
gyelmet arra, hogy az állampolgárok 
informálása, egészségügyi felvilágo
sítása nagyon fontos, és m indenkép
pen el kell oszlatni azt a félelmet, 
amely egyes csoportok esetleges disz
krim inációja m iatt alakul ki.

Blasszauer Béla dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. A klónozásról. (Szer
kesztőségi cikk): Der Spiegel, 1997,10, 
186.

[Ref: A közelmúltban, 1997. február 
23-án m uta tták be, többek között a 
Magyar Tv-ben is, azt a Dolly nevű 
juhot, am elyet klónozással „állítottak 
elő”. Ennek kapcsán számos hazai és 
külföldi lap foglalkozott a klónozással, 
így a ném et Der Spiegel is egy alább 
referálásra kerülő címlapsztoriban. A 
klónozásban járatlan olvasót a lap a 
szokásos magas tudományos színvo
nalon, izgalmasan, érdekesen és kitű
nő magyarázó ábrákkal segíti a téma 
megértésében. A cikkel ellentétben az 
alábbi referátum nem írja le a klóno
zás pontos technológiai menetét, in
kább a hum án és humánus következ
ményekre koncentrál. A klónozást a 
téma iránt mélyebben, tudományos 
igénnyel érdeklődő olvasó a Nature 
egy ez évi számából ismerheti meg. A 
cikk eredeti címe igen elgondolkod
tató: Most m ár minden megtehető.]

A szexuális szaporodást közel egy- 
milliárd éve hozta létre az evolúció, 
ami azzal a következménnyel járt, 
hogy az anyai és az apai gének keve
redésével az élőlények kim eríthetet
len sokaságú változata jö tt és jön lét
re. 1997. február 23-án értesült a nagy 
nyilvánosság arról, hogy az em bernek 
im m áron sikerült szexuális módon,

2706



apa nélkül is egy emlősállatot, egy 
szokásos, közönséges kinézetű juhot 
létrehozni (lan W ilmut embriológus, 
Skócia, Roslin falu, Edinburgh-nál. 
Támogató cég a skót Pharm afirm a 
PPL Therapeutics.) Dollynak nincs 
apja és három  anyja van: egy gene
tikai anyja, amelynek ő a másolata, 
egy peteanyja, amelyik a petesejtjét 
adta és egy harm adik, amelyik ki- 
hordta. Az eljárás hívei szerint rövid 
idő alatt szinte futószalagon fogják a 
kívánatos, szelektált, azonos genetikai 
állományú, esetleg génm anipuláció
val létrehozott háziállatokat a világra 
segíteni. A Dolly-tervet tám ogató 
gyógyszergyár bízik abban, hogy m ár 
rövid időn belül sikerül olyan szar
vasm arhákat klónozni, amelyek az 
em ber szám ára gyógyszernek szám í
tó fehérjéket választanak ki a tejükkel. 
Szerintük a klónozással létrehozott, 
genetikailag identikus állatokkal job
ban vizsgálható egyes betegségek (pl. 
AIDS, BSE, rák stb.) természete is. De 
ugyancsak klónozással szaporíthatok 
lesznek azok a génmanipulált serté
sek is, melyekkel em berbe transzplan- 
tálható szerveket nyernek. Azonnal 
m egindultak a spekulációk, hogy va
jon mikor fognak ezen az úton te t
szőleges számú, azonos genetikai ál
lományú em bert is reprodukálni. Ez 
utóbbi lehetőséget Andrew Marr tu 
dományos író m áris olyan jelentősé
gűnek tartja az emberiség történeté
ben, mint a kopernikuszi világképet 
vagy az atom m aghasadást. Az USA el
nöke, Bili Clinton pedig megbízott 
egy 18 tagú nemzeti bioetikai csopor
tot a problém a vizsgálatával. A ném et 
püspöki konferenca éles szavakkal 
ítélte el Dolly kapcsán a „teremtésbe 
való m egengedhetetlen beavatko
zást”. Maga a klónozás nem  valami új 
technológia. Már évszázadok óta k ló
noznak a földművesek növényeket. A 
békák és egerek klónozása is m ár

HÍREK

Csoportpraxis ‘97 II. Kongresszus az or
vosi együttműködési formákról.
A kongresszus fő  témái:
Mi a csoportpraxis? - nemzetközi kitekin
tésben
Csoportpraxis -  valódi privatizáció 
Csoportpraxis -  új piaci lehetőségek; cé
lok és érdekek

évekkel ezelőtt sikerült. A term észet 
ugyancsak klónozással hozza létre az 
ikertestvéreket. A témával a legutóbbi 
időben foglalkozott a tekintélyes an
gol term észettudom ányos szaklap, a 
Nature is. Az általános vélemény ma 
azonban az, hogy az em ber klóno
zására soha nem szabad sort keríteni. 
A téma intenzíven foglalkoztatja az 
Internet közönségét is, ahol egy USA- 
beli professzor közölte azt a vélemé
nyét, mely szerint elkerülhetetlen, 
hogy bűnözők és meggondolatlan ál
lamok ezen a m ódon embereket kopí- 
rozzanak. A klónozásban összetalál
kozik két olyan tudomány, amellyel a 
meggondolatlan emberiség számos, 
kiszám íthatalan következményű kárt 
okozhat önm agának: a géntechnika 
(méretre szabott élőlények) és a rep
rodukciós orvostudom ány (klóno
zás). Aldous Huxley, a közism ert író, 
m ár ennek az évszázadnak a 30-as 
éveiben felvázolt egy olyan társadal
mat a „Szép új világ” című regényé
ben, ahol az emberek elvesztették in
dividualitásukat, és a feladatuknak 
megfelelően tenyésztik ki őket. Egy 
hollywoodi sci-fi filmben („The Boys 
of Brazil”) egy náci orvos, nők soka
ságával hordatja  ki az elhunyt H itler 
genetikai anyagát. Különösen hang
zik a Nobel-díjas James Watson 1971- 
es kijelentése is, aki szerint „az em 
beriségnek m ég ebben az évszázad
ban kell olyan, rendkívüli embereket 
klónozni, akik a rendkívül komplex 
társadalmi feladatokat képesek m eg
oldani.” Felmerül annak a lehetősége 
is, hogy a közvélemény ham arosan 
igen pozitívan fog a klónozással 
szemben állni, mivel ezen a m ódon 
például term éketlen nőknek is lehet 
genetikai utódjuk. A biomedicinával 
és a vele kapcsolatban felmerült m o 
rális kérdésekkel, a bioetikával m a
napság úgy Európában, mint A m eri
kában orvoscsoportok és gyógyszer

Csoportpraxis -  hazai tapasztalatok 
Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés 
Betegmozgás és betegirányítás helyzete az 
egészségügyben
A kongresszus időpontja, helyszíne:
1997. október 31. -  november 1.
Danubius Thermal Hotel Helia 
(1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.) 
Információ: MOTESZ Kongresszus Szer
vező Iroda 1051 Budapest, Nádor u. 36. 
Tel: 332-4556. Mobil: 06-20-520-786,
Fax: 183-7918.

gyárak megbízottjai foglalkoznak. A 
géntechnológiával és a biom ediciná
val foglalkozók laboratórium aiban 
m ár m a is ott állnak készen azok az 
állatok, szövetek, sejtek és genetikai 
anyagok, amelyek egy jövőbeli, igen 
jövedelmező iparág, a biotechnológia 
nyersanyagai lehetnek. Ilyen m ódon 
számos, igen hasznosnak tűnő elgon
dolás valósítható meg. így például: élő 
gyógyszergyárak (1. tehéntejben kivá
lasztásra kerülő gyógyító anyagok), 
élő transzplantációs bankok (1. em be
ri vérű sertések), orvosi ku tatást segí
tő állattörzsek. A Deutsche Ärzteblatt 
szerint m áris 43 em beri fehérjét ál
líthatnának elő tekintélyes profittal, 
akár a farm ergazdaságok is: közöttük 
inzulint, interferont, hem oglobint, 
eritropoetint, különféle antitesteket 
és album int. (A Der Spiegel m áris k i
talált erre egy új ném et szót: Pharm a- 
bauer. A klónozott em bert pedig szel
lemesen Homo xerox-nak nevezi.) 
Igen valószínű, hogy a tabukat újra és 
újra áttörő  emberiség nem  fogja tabu
nak tekinteni az em ber klónozását 
sem.

[Refi: Végül álljon itt a témával 
kapcsolatos néhány dátum  és esemény 
is, ugyancsak a Der Spiegelből: 1875: a 
megtermékenyítés megfigyelése, 1878: 
ex vivo megtermékenyítés, 1944: in 
vitro megtermékenyítés, 1952: klóno
zott békaembrió, 1953: m élyhűtött 
spermium, 1959: lombikbébi nyúl, 
1972: fagyaszto tt embrió, 1978: emberi 
lombikbébi, 1983: férj spermiumával 
megtermékenyített idegen petesejt be
ültetésével magzat kihordása, 1986: 
vendéganya, 1986: klónozott juhem b- 
rio, 1992: 62 éves anya, 1993: 53 éves 
nő kihordja menye in vitro megter
mékenyített petesejtjét, 1993: klóno
zott emberi embrió, 1997: klónozott 
juh.]

Dervaderics János dr.

A Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőinté
zet tudományos programja az 1997/1998. 
tanévben.
1997. november 5-én szerdán 18.00 óra
kor
Dr. hőké Miklós ov. főorvos (Általános 
sebészeti osztály): A Lichtenstein mű
téttel szerzett kezdeti tapasztalataink 
(feszülésmentes lágyéksérv műtét)
Dr. Krivácsy Gábor ov. főorvos, Dr. Keller 
Emese főorvos (Nőgyógyászati osztály): 
Idegentest a méhben
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Kiskunfélegyházi Városi Kórház- 
Rendelőintézet (6100 Kiskunfélegy
háza, Fadrusz J. u. 4. sz.) pályázatot 
h irdet anaesthesiologiai orvosi állás 
betöltésére.
Pályázati feltételek:
-  m agyar egyetemen szerzett orvosi 

képesítés,
-  m agyar állampolgárság,
-  személyes és szakmai önéletrajz. 
Megbeszélés szerinti kiem elt bérezés. 
Szükség esetén lakás m egoldható.
Az állás azonnal betölthető.
A pályázatokat a Kiskunfélegyházi 
Városi Kórház-Rendelőintézet igaz
gatójához kell megküldeni.

A Honvéd Vezérkar egészségügyi cso
portfőnöke pályázatot hirdet az MH 
Kecskeméti Repülőkórház gazdasági 
igazgatói (főigazgatói-helyettes) beosz
tás betöltésére.
Pályázati feltételek:
-  egyetemi végzettség;
-  legalább 5 éves költségvetési szerv

nél gazdálkodási m unkakörben el
tö ltö tt szakmai vezetői gyakorlat;

-  egészségügyi alkalmasság;
-  büntetlen és feddhetetlen előélet;
-  polgári személy esetén -  45 éves 

korig -  a hivatásos katonai szolgálat 
vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnnyel jár, 
ha a jelentkező:
-  aktív katona;
-  egészségügyi anyaggazdálkodásban 

eltöltött szakmai gyakorlattal;
-  kórházi kapacitás, hatékonyságvizs

gálat tárgykörében szaktanfolyami 
végzettséggel;

-  gyógyszerészi végzettséggel vagy 
menedzser diplomával;

-  állami nyelvvizsgával 
rendelkezik.
A pályázathoz mellékelni kell:
-  szakmai önéletrajzot;
-  végzettséget, képzettséget, nyelvis

meretet, tudományos fokozatot tanú
sító valamennyi okirat másolatát.

Bérezés a Magyar Honvédségnél érvé
nyes bérrendszer alapján.
A pályázatot az MH Kecskeméti Re
pülőkórház főigazgatójához postán 
vagy személyesen kell benyújtani 
(6000 Kecskemét, Balaton u. 17.).
A benyújtás határideje: a pályázati fel
hívás megjelenésétől számított 15 nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a 
benyújtási határidő leteltétől szám í
tott 15 nap.
A pályázati felhívás a Magyar Hon- 
védban és az Orvosi H etilapban kerül 
közzétételre.

Svéd László dr. 
orvos vezérőrnagy 

csoportfőnök

A Szolnoki MÁV Kórház és Rendelő- 
intézet főigazgató főorvosa (5001 
Szolnok, Verseghy u. 6-8.) pályázatot 
hirdet a laboratóriumi osztályra, osz
tályvezetőfőorvosi munkakörbe. 
Pályázati feltétel: Klinikai laboratóri
um  vizsgálatok szakvizsga.
Felvétel esetén:
-  bérezés megegyezés szerint;
-  kétszobás vállalati bérlakás és MÁV- 

menetkedvezmény biztosított.
A pályázat beküldési határideje: a 
hirdetés megjelenésétől szám ított 30 
nap.

Lőke Miklós dr. 
főigazgató főorvos

A MÁV Kórház, Budapest (1026 Bp. 
Podm aniczky u. 111.). Pathológiai 
osztálya kórbonctani szakorvos vagy 
pályakezdő részére felvételt hirdet. 
Alkalmazási feltétel:
-  általános orvosi diploma
-  előnyt jelent a szakorvosi képesítés
-  nyelvismeret
-  okt. jártasság
Bérezés: a Kjt , valamint megegyezés 
szerint
Juttatások: MÁV utazási kedvezmény

Jelentkezés: személyesen a Főigazga
tói Titkárságon Tel: 269-5581.

Budai MÁV Kórház főigazgató főor
vosa (1528 Budapest XII., Szanató
rium  u. 2/a.) pályázatot hirdet a Pul- 
monológiai Osztályra 1 fő  tüdőgyó
gyász belgyógyász szakorvos részére. 
Pályázathoz kérjük mellékelni:
-  részletes szakmai önéletrajz 
-k ép esíté s t igazoló oklevelek m áso

lata
-  erkölcsi bizonyítvány 
Érdeklődés: Telefonon: 275-2519. 
Juttatások: bérezés a Kjt. szerint, MÁV 
kedvezmény.

A MÁV Kórház, Budapest (1062 Bp., 
Podm anczky u. 111.) Baleseti Sürgős
ségi Osztálya egy fő  belgyógyász szak
orvost keres felvételre, azonnali belé
péssel.
Feltétel: Belgyógyász szakvizsga.
A felvételnél oxyológiai jártasság 
előnyt jelent.
Bérezés: a Kjt szerint.
Érdeklődni: a fenti osztály vezető fő
orvosánál személyesen vagy telefo
non a 269-5656-os telefonszámon.

Üzemápolói diplomával rendelkező 
nővér foglalkozás-egészségüggyel kap
csolatos teendők ellátására vállalkoz
na. Telefonon: 06-20-651-634.

Egészségügyi Gyermekotthonok Or
szágos Módszertani Intézete (1223 
Budapest, Kápolna u. 3.) gyerm ekgyó
gyász szakorvos részére betölthető ál
lást hirdet.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
Bérezés a Kjt. szerint. Jelentkezni a 
főigazgató titkárságán lehet a 
226-8165-ös telefonszámon.

Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat 
(VIII. Vajda Péter u. 10/b.) rheuma 
szakorvost keres heti 15 órában. 
Érdeklődni lehet: 210-0386 telefonon 
m unkaidőben.
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Újabb fejlemények és irányzatok az adenovírus-kutatásban

Nász István dr. és Ádám Éva dr.
Magyar Tudományos Akadémia -  Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Mikrobiológiai-Virológiai Kutatócsoport, Budapest 
(kutatócsoportvezető: Nász István dr.)
Semmelweis Orvostudományi Egyetem,Mikrobiológiai Intézet, Budapest (igazgató: Rozgonyi Ferenc dr.)

Az adenovírusok különböző légúti, szemészeti, gastro
intestinalis és urogenitalis fertőzéseket okoznak. Az 
utóbbi másfél évtized folyamán kiderült, hogy az adeno
vírusok immunhiányos vagy immunszuppresszált, 
szervtranszplantáción átesett vagy AIDS-es betegekben 
súlyos, nagy letalitással járó fertőzéseket képesek elő
idézni. Az AIDS és az adenovírusok közti specifikus 
egym ásra hatás létezése is valószínűnek látszik. Az ade
novirus valamilyen módon súlyosbítja, gyorsítja a be
tegség lefolyását. AIDS-esekből viszont számos új, eddig 
ismeretlen adenovirus szerotípus és interm edier anti
géntulajdonságú típus volt izolálható. A következő évek 
kutatási feladata lehet e jelenségek molekuláris m echa
nizm usának tisztázása. Az utóbbi években a rekom- 
bináns adenovírusok széles körű  kísérletes alkalm azás
ra kerültek kurativ és preventív célokra egyaránt. A 
kísérletes génterápiában világszerte alkalm azzák az 
adenovirus vektorokat az örökletes génhiányos és más 
komplex betegségek gyógyítását, a különböző rákféle
ségek im m unterápiáját és molekuláris terápiáját célzó 
kísérletekben. ígéretesnek látszik a rekombináns adeno
virus technika és a gyógyszeres kezelés kom binációja 
is, továbbá a tum orsejtek specifikus elpusztítása m ódo
sított, nem rekombináns adenovírussal. A rekom bináns 
adenovirus vakcinák kísérletes alkalmazása is széles 
körben folyik a különböző fertőző betegségek, elsősor
ban  vírusok okozta fertőzések megelőzése céljából. 
Általános tendencia a különböző céloknak jobban 
megfelelő m ásodik generációs rekombináns adenovi
rus vektorok konstruálása. Ezzel kapcsolatban a cél el
sősorban „célzott” vektor készítése, a vírus sejttropiz- 
m usának módosításával és a gazdaszervezet im m un
válasza káros hatásainak elkerülése, amely a rekom bi
náns vektor és a vektorral fertőzött sejtek ellen irányul.

Kulcsszavak: adenovirus, immundeficiens betegek, AIDS, re
kombináns vektor, terápiás, preventív második generációs 
vektor, onkolízis

A z adenovírusok hármas jelentősége 
Az adenovírusok jelentősége az orvostudom ányban el
sősorban kórokozó képességükben nyilvánul meg. Fel
tehetően az adenovírusok képesek előidézni a legvál
tozatosabb kórképeket. Sokféle betegség okozására és

A sze rk e sz tő ség  fe lkérésére  í r t  ta n u lm á n y

New developments and trends in the adenovirus re
search. Adenovirus infections have been associated 
with a variety of disorders of the respiratory, ocular, 
gastrointestinal and urogenital systems. In the last fif
teen years, special attention has been given to the ad en o 
viral infections in im m unocom prom ised host, tra n s
plant recipients, cancer patients and AIDS patients. 
Adenoviruses in these patients can cause severe, often 
generalized illnes, with high fatality rate. Data suggest a 
specific role for adenoviruses in AIDS pathogenesis. 
From AIDS patients many new and intermediate adeno
virus serotypes could be isolated. Considerable effort 
should be devoted to this area of research in the com- 
ming years to understand the molecular m echanism  of 
the interaction between AIDS and adenoviruses. In the 
last few years recom binant adenoviruses have been 
widely used as gene delivery vectors in experim ents 
both  with curative and preventive purposes. A deno
virus vectors have been used in the experim ental gene 
therapy of genetic disorders, of immuno- and m olecu
lar therapy of a variety of cancers. The com bination of 
recom binant adenovirus technology with chem othera
py (pro drug system) seems to be promising, as well as 
the specific destruction of tum or cells with m odified, 
not recom binant adenoviruses. An the other hand, re
com binant adenoviruses appear to be attractive cand i
dates for vaccination against the infectious diseases, 
too. The current tendency is the construction of se
cond-generation vectors which serve better the diffe
rent purposes. Potentional improvements could be the 
construction of targated vector by the m odification of 
viral cell-tropism and the suppression of the im m une 
response of the host organism  directed against the vec
tor and  the vector virus infected cells.

Key words: adenovirus, immunocompromised patients, AIDS, 
recombinant, curative, preventive, second-generation vector, 
oncolysis

sok belső szerv fertőzésére képesek, a lakosságnak szinte 
m inden korosztályában. A latens fertőzések patogene- 
zisében és a rosszindulatú daganatképzésben játszott 
szerepük felismerése és tanulmányozása során kiderült, 
hogy a fertőzések patom echanizm usa máig sem tisztá
zott teljesen. Az utóbbi m integy tíz-tizenöt év folyam án 
rendkívüli jelentőségre tett szert az a felismerés, hogy az 
adenovírusok imm unhiányos vagy im m unszuppresszált
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betegekben, illetve AIDS-ben szenvedőkben igen súlyos, 
nagy letalitással járó fertőzéseket képesek előidézni. Az 
AIDS és az adenovirus fertőzések között különleges 
összefüggés, egymásra hatás létezésére utaló adatok is 
napfényre kerültek, am inek magyarázata jelenleg még 
nem ism ert, de a probléma feltétlenül tisztázásra vár.

A kórokozó képességgel látszólagos ellentétben van 
az adenovírusokban rejlő m ásik  két, nagy reményekkel 
kecsegtető lehetőség, nevezetesen az adenovírusok fel- 
használása a különböző betegségek gyógyításában, illet
ve a fertőző betegségek megelőzésében, azaz az adeno
vírusok gyógyítást segítő, illetve a prevenciót segítő ví
rusként való alkalmazása. M indkét lehetőség világszerte 
széles k ö rű  kísérletes kidolgozás alatt áll és az képezi az 
alapját, hogy az adenovírusok DNS-ébe idegen gének 
építhetők be és az így létrehozott rekombináns adeno
vírusok, m in t vektorok képesek behatolni a szervezet 
sokféle sejtjébe és képesek bevinni azokba a k ívánt gé
neket, am elyek ott expresszálódnak és kifejtik hatásukat. 
A kísérletek arra m utatnak, hogy ilyen m ódon  gyó
gyíthatók lehetnek az örökletes, génhiányon alapuló és 
más kom plex betegségek, köztük  számos rákféleség is. 
Ha pedig a bevitt gén expressziós terméke valam ely fer
tőző betegséget okozó m ikroba megfelelő antigénjének 
felel meg és expresszálódás u tán  ellene a szervezet ellen
anyagot term el, akkor ilyen „rekombináns védőoltással” 
a fertőző betegségek jelentős része is megelőzhetővé vál
hat.

Történeti háttér
A feltehetően adenovírusok által okozott betegségeket már 
több, mint száz évvel ezelőtt leírták, az adenovírusok izolá
lására és taxonómiai meghatározására azonban csak a szövet
tenyésztési technika kidolgozása és a víruskutatásban való szé
les körű alkalmazása után, az 50-es években került sor (53). 
Néhány kutató már 1889-ben leírta a keratoconjunctivitis egy 
különleges formáját, amelyet adenovirus eredetűnek lehet tar
tani (172). Az 1940-es években a „shipyard eye” néven leírt be
tegség kórokozójának később szintén az adenovírust tekintet
ték (98).

Rowe és mtsai (171) 1953-ban írták le, hogy műtétileg el
távolított adenoidokból és tonzillákból készített szövettenyé
szetek következetes, spontán degenerációját észlelték és ha az 
így degenerálódott szövetek tápfolyadékát HeLa-sejttenyészet- 
re vitték, azon vírushatásra jellemző citopátiás elváltozásokjöt- 
tek létre. Ez a citopatogén ágens a későbbi vizsgálatok alapján 
vírusnak bizonyult, amely látszólag egészséges egyének tonzil- 
láiban és adenoidjaiban latens módon jelen lehet. Érdekes tulaj
donságuk, hogy általában sem műtét előtt vett orr- és garat

1. táblázat: Humán adenovirus subgenusok tulajdonságai

mosó folyadékból, sem közvetlenül HeLa-tenyészetre oltott 
szövetdarabkákból nem izolálhatok, hanem csak úgy, ha ma
gukat a szövetdarabkákat tenyésztik.

Röviddel ezután jelent meg Hillemann és Werner (81b) köz
leménye arról, hogy katonai alakulatoknál kitört influenza- 
járvány tanulmányozása során, heveny légúti betegség és pri
mer atípusos pneumonia kórokozójaként egy addig ismeretlen, 
új vírust sikerült izolálniuk, amely bizonyos tulajdonságaiban 
rokonságot mutatott a Rowe és mtsai által izolált vírussal.

Ezt követően nagy erővel indult meg a kutatómunka ezen a 
területen. Sok vírustörzset izoláltak és alig néhány év alatt sike
rült több, ismeretlen etiológiájú betegség kóroktanát tisztázni, 
melyekben a kórokozó adenovírusnak bizonyult (28, 88, 151). 
Hazánkban először Nász és mtsai, valamint és Béládi és mtsa 
számoltak be adenovírusok izolálásáról (154).

A különböző kutatók által közel egyidőben izolált vírus
törzseket kezdetben eltérő módon AD (adenoid degeneration), 
APC (adenoidal-pharyngeal-conjunctival), ARD (acute respi
ratory disease), RI (respiratory illness) vírusoknak nevezték. 
1956-ban Enders és mtsai (53) javasolták az adenovirus el
nevezést, amely egyrészt jelöli azt a szövetféleséget, amelyből a 
vírust először kitenyésztették, másrészt utal az adenovirus be
tegségekben a limfoid szöveteknek általában jellemző módon 
érintett voltára is. Később Ginsberg és mtsai (68) az adeno
vírusok különböző morfológiai alegységeinek elnevezésére tet
tek javaslatot, amelyeket általánosan elfogadtak.

Egységes virionszerkezet, sokféle természetes gazda 
Az adenovirus partikula, a virion, ikozaéder alakú, átmérője kb. 
80 nm és fehérjeköpenyük, a vírus kapszid 252 morfológiai 
egységből, kapszomerből áll. Ezek közül 12 helyezkedik el az 
ikozaéder 12 csúcsának megfelelően, 120-120 pedig az élein és 
lapjain. A csúcsi kapszomer és a belőle radiálisán kiálló nyúl
vány a penton, illetve fiber, a lapokon és az éleken elhelyezkedő 
240 kapszomer a hexon. Egy komplett hexont három azonos 
polipeptid alegység épít fel. A hexonok alkotják a vírus fehérje
burkának több mint 90%-át, és felszínükön számos különböző 
specificitású antigéndeterminánst, epitópot tartalmaznak (6). 
A virionban még több, más különböző kisebb-nagyobb poli
peptid található, amelyeket római számokkal jelölnek és rész
ben a fehérjeburok különböző pontjain, részben a vírus DNS- 
hez kötötten helyezkednek el. A vírus DNS ezeken a struktúr- 
fehérjéken kívül még számos más vírusspecifikus polipeptidet, 
ún. korai fehérjéket is kódol, amelyeknek vírus szaporodásá
ban és patogenitásában van szerepük -  amire a későbbiekben 
még vissza fogunk térni -  de nem képezik részét a virionnak 
(173).

Az adenovirus családba jelenleg 128 szerológiai típus tar
tozik. Ezek közül 51 típus az emberi eredetű, 56-nak különböző 
emlősállatok, 21-nek pedig különböző madarak a természetes 
gazdái. Az emberi adenovírusok az emlős adenovirus genusba 
(Mastadenovirus) és az ábécé nagybetűivel jelzett hat subge- 
nusba sorolhatók (173) az onkogén tulajdonság, a DNS struk
túra, a hemagglutinációs képesség és más jellegzetességek alap
ján (1. táblázat). Az emberi adenovírusok mellett a Mastadeno-

Subgenus Szerotípus
Onkogenitás

in vitro
állatban sejttenyészetben

DNS
Homológia

%
G/C tart.

%
Fiberek hossza HA csoport

A 12,18,31 magas transzformál 48-69
(8-20)

47-49 18-31 IV.

В 3,7,11,14,
16,21,34,35,51

közepes transzformál 89-94
(9-20)

50-52 9-11 I.

C 1,2,5,6 alacsony
nincs

transzformál 99-100
(10-16)

57-59 23-31 III.

D 8,9,10,13,15,17,
19,20,22-30,32,
33,36-39,42-50

alacsony
nincs

transzformál 95-99
(10-16)

57-60 12-13 II.

E

F

4

40,41

alacsony
nincs

transzformál 57 17 III.

III.
G/C = guanin/citozin
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virus genusba tartozik még 10 szarvasmarha, 2-2 kutya és 
egér, 1-1 kecske, ló és cickány, 6-6 juh és sertés, valamint 27 
majom eredetű adenovirus. A madarakból izolált adenovíru- 
sok közé, az Aviadenovirus genusba tartozik 2 kacsa, 3-3 liba 
és pulyka, 1 fácán, 12 szárnyas (csirke) adenovirus. A madár
eredetű adenovírusok jellemző morfológiai sajátossága az, 
hogy a csúcsi kapszomerekből két fiber ered. Újabban ezt a je
lenséget a humán 40-es és 41-es típusoknál is kimutatták (113, 
226). Az újonnan izolált adenovirus törzsek pontos 
azonosítását megnehezíti, hogy -  különösen az emberi erede
tű adenovírusok esetén -  a meghatározott szerotípusokon 
kívül számos atípusos, intermedier szerológiai tulajdonsá
gokkal rendelkező törzs, illetve DNS variáns is létezik (80, 
213).

Az adenovírusok által okozott emberi betegségek 
Adenovírus-fertőzéseket lényegében minden emberi 
szervből, illetve szervrendszerből kim utattak már és az 
adenovírusok szerepét sokféle klinikai szindróm ában b i
zonyították. A különböző emlős- és m adáreredetű ade
novírusok természetes gazdaspektrum a viszont szűk és 
lényegében csak egy speciesre korlátozódik. A jelenleg 
ism ert 51 emberi szerotípusnak m integy a feléről igazol
ták a kórokozó képességet. A 2. táblázatban  bem utatjuk 
az adenovírusok okozta legfontosabb kórképeket, a k i
alakulásukért felelős leggyakoribb szerotípusokat és a 
jellemző korcsoportokat, valamint néhány irodalmi h i
vatkozást is. Megítélhető, hogy az adenovírusok igen vál
tozatos klinikai tüneteket képesek előidézni és az is, hogy 
egy bizonyos szerotípus klinikailag különböző beteg
ségeket hozhat létre és ellenkezőleg, klinikailag hasonló 
betegségeket különböző szerotípusú adenovírusok is 
okozhatnak (53,151). Tovább komplikálja ezt a jelensé
get, hogy az adenovírusok okozta megbetegedésekhez 
hasonló betegségeket más m ikroorganizm usok is okoz
hatnak. Az érintett szervrendszerek alapján az adeno
virus betegségek négy fő csoportba oszthatók: légúti fer
tőzések, szemfertőzések, urogenitalis, illetve gastroin
testinalis fertőzések. Egyéb, ritkább kórképek mellett ki 
kell emelni a nosocomialis fertőzéseket, amelyeket első
sorban légúti és gastrointestinalis fertőzésekkel kapcso
latban, valamint pharyngoconjunctivalis láz és kerato
conjunctivitis esetében m utattak ki. A fertőzések átvitele 
leggyakrabban direkt vagy indirekt módon, fertőzött 
torok- vagy szemváladékkal, illetve széklettel vagy vize
lettel történhet, a szerotípustól függően. Az 1-7 szero- 
típusok elsősorban csecsemőben és kisgyermekekben 
okoznak akut lázas pharyngitist, de a kísérő enteralis 
fertőzésre utal, hogy m inden szerotípus a székletből is 
kim utatható. A Respiratory syntitial és a Parainfluenza 
v írusok után ezek az adenovirus típusok a leggyakoribb 
kórokozói a csecsemők és kisgyermekek akut lázas pha- 
ryngitisének. Az adenovírus-fertőzéseknek mintegy fele 
tünetm entes marad, főleg gyermekekben és a vírus latens 
m ódon perzisztál az adenoid és a tonsilla szövetekben. 
Az akut betegségből való felgyógyulást követően azon
ban a m ár tünetm entes gyermekek még hónapokig ü rít
hetik székletükkel a vírust (76), és fertőzhetik a környe
zetet. Bár enteralis tüneteket számos szerotípus előidéz
het, a fiatal gyermekek akut gastroenteritisének a rota- 
vírusok után a 40- és 41-es szerotípusok a leggyakoribb 
kórokozói (139). Az akut haem orrhagiás cystitis leggya
koribb kórokozója a 7-es szerotípus, míg a szexuális úton 
is átvihető cervicitisért és urethritisért elsősorban a 37- 
es szerotípus a felelős.

2. táblázat: Az adenovírusok által okozott betegségek

I « m v a k n r i h h  Leggyakoribb 
Kórkép wfustípüs előfordulás Irodalom

Légúti fertőzések

Akut légúti 
betegség

3,4,7,14,21 katonai
újoncok

76,87,205

Akut lázas 
pharyngitis

1,2,3,5,6,7 csecsemők,
kisgyermekek

67,179,195

Pneumonia 1,2,3,4,7 csecsemők 125,137,177, 
179,187,195

Pertussis-
syndroma

5 csecsemők,
kisgyermekek

156,197

Pharyngocon
junctivalis láz

3,4,7,14 iskolás
gyermekek

10,55,70, 
106,154,163

Szemfertőzések
Keratoconjuncti
vitis epidemica

8,11,19,37 minden kor
osztály

27,39,71,99,
111,112,154

Akut haemorrha
giás conjunctivis

Urogenitalis
fertőzések

3,7,8,11,37 gyermekek, fi
atal felnőttek

12,59,76, 
84,145

Akut haemorrha
giás cystitis

7,11,21,35 csecsemők,
kisgyermekek

4,57,72,144

Cervicitis,
Urethritis

Gastrointestinalis
fertőzések

2,7,8,19, 
31,37

felnőttek; 
szexuális úton 
átvihető

46,73,76,198

Gastroenteritis 40,41 csecsemők,
kisgyermekek

3,128,181a,
200

Intussusceptio 1,2,5,6 gyermekek 15,83,227
Appendicitis 1,2,5,6 gyermekek 120,139
Mesenterialis
lymphadenitis

1,2,5,6 gyermekek 139,154

Egyéb fertőzések
Kawasaki-
betegség

2 gyermekek 52,141

Coeliakia (nem 
trópusi sprue)

12 gyermekek,
felnőttek

105,210

Encephalitis, me- 1,3,5,7,32, gyermekek, 34,60,124,
ningoencephalitis 34,49 felnőttek 194
Myocarditis 7,21 gyermekek 75,135
Nosocomialis 4,7,8,21,37, minden kor- 55,126,129,
fertőzések 40,41 osztály 131,153,162,

199,212

Rosszindulatú 12,18,31, újszülött kísérleti állatok
daganat 3,7,11,14,16.

21,34,35

T ünetmentes, latens, perzisztáló 
fertőzések: kb. 50%

, 1 szöveg 

1 szöveg

Fertőzések immundeficiens 
betegekben

1 szöveg

Az emberi daganatok és az adenovirus 
Az adenovírusok egyes szerológiai típusai ú jszülött kí
sérleti állatokban különböző rosszindulatú daganatot 
képesek előidézni (96,97,158,203). A vírus okozta tum or 
a kísérleti állatokban lassan, több hét vagy hónap  alatt 
fejlődik ki. Jellemző, hogy a daganatsejtekből a fertőző 
vírus nem  nyerhető vissza. Az adenovírusok a különböző
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eredetű sejttenyészeteket in vitro  is képesek m alignusan 
átalakítani. A hum án adenovírusok közül az A subgenus 
tagjai erősen, а В subgenusé m érsékelten onkogének. A C 
és a D subgenusokba tartozók nem  onkogének, azonban 
m alignus sejttranszform ációt hoznak  létre in vitro (1. 
táblázat). Az adenovírusok etiológiai szerepe az em beri 
daganatok keletkezésében nem  pontosan ismert. Nincs 
határozott bizonyíték arra, hogy az adenovírusok em ber
ben  daganatot okoznának, annak ellenére, hogy az on- 
kogén képesség felismerése u tán  (203) rendkívül k ite r
jed t molekuláris biológiai, m olekuláris genetikai k u ta tá
sok indultak ilyen irányban. Bár ezek a kutatások a k é r
dést nem  vitték előre, más területeken rendkívül értékes 
eredményekre vezettek alapvető molekuláris biológiai 
folyamatoknak, valamint a sejt- és vírusgének expresz- 
sziójának megértése terén. Adenovirológusok fedezték 
fel például az mRNS „splicing” jelenségét és elsőként 
írták  le a protein prim erek szerepét a DNS replikációjá- 
nak  m egindításában (215). Bizonyos adatok arra utalnak, 
hogy az adenovírusoknak valamilyen módon az em beri 
rosszindulatú daganatok létrejöttében is szerepük lehet.

Az egyik legkifejezettebben onkogén típus, a 12-es például 
gátolni képes az MHC-I antigének transzportját a fertőzött 
sejtek felszínére, így a citotoxikus immunválasz nem tudja el
pusztítani a transzformált sejteket. Egy másik erősen onkogén 
típus, a 18-as jelenlétét kimutatták hólyagtumoros beteg lym- 
phocytáiban (119). Ismeretes az is, hogy az adenovírusok bi
zonyos „korai” génproduktumai (1. ábra), onkoproteinjei bi
zonyos, a normális sejtosztódást szabályozó, ún. tumor szupp- 
resszor fehérjéket képesek inaktiválni. így például az E1A jelű 
DNS régió egyik onkoproteinje komplexet képez az Rb tumor 
szuppresszor proteinnel, a retinoblastoma gén produktumával, 
az E1B régió egyik onkoproteinje pedig kötődik a p53-as cel- 
luláris tumor szuppresszor proteinhez. Ezek a történések pedig 
elősegíthetik emberben is a daganatok létrejöttét.

_  L_2_^ J .4 ^
LI ~ L 3  L5

о ---------------------------- ---------------------чэ
0 mu 50 100 mu

E1A E1B<______________ E3
E2B E2A E4

1. ábra: Az adenovirus genom transzkripciós térképe.
A középső vastag vonal a lineáris, duplaszálú DNS-t jelképezi 
(mu: map unit, térképegység). A génexpresszió 
megközelítőleg két időbeli szakaszra osztható: korai (E: early) 
és késői (L: late) fázisokra a vírusreplikáció kezdetéhez 
viszonyítva. Hat korai és öt késői szakasz különíthető el

A z adenovírus-fertőzések patogenezise 
Az adenovírus-fertőzések bonyolult patom echanizm usa 
a m odern molekuláris biológiai és biotechnológiai m ó d 
szerek felhasználásával kapott eredmények tükrében új 
megvilágításba került és nagy fontosságra tett szert. A 
legtöbb esetben ugyanis nem  egyszerűen arról van szó, 
hogy az adenovírus-fertőzés okoz-e, vagy nem, egy b izo
nyos betegséget. A kérdés ennél sokkal összetettebb. Az 
adenovírus-fertőzés egyik következménye lehet a fe rtő 
zött sejt pusztulása és akut betegség létrejötte, lefolyhat a 
fertőzés inapparens formában, tünetm entesen is, azon 

ban m indkét esetben létrejön a szervezetben az ellen
anyag-termelődés is. A fertőzés másik lehetséges követ
kezménye az adenovírussal fertőzött sejt malignus 
transzform ációja és rosszindulatú daganat képződése a 
szervezetben. A harm adik lehetőség pedig a tartós, latens 
fertőzés kialakulása főleg a lymphoid sejtekben, majd 
aktiváló tényezők hatására, késői vírusszaporodás és 
akut betegség létrejötte, illetve egyéb betegség súlyos
bítása. A probléma azért rendkívül bonyolult, m ert eze
kért a különböző történésekért más-más vírusfehérje, 
vagy polipeptid, illeve a vírus-DNS m ás-m ás szakasza, 
génje a felelős és más-más m echanizmusokon keresztül, 
m eghatározott molekuláris genetikai, m olekuláris im
m unológiai szabályozás ú tján  hat, amelyeket csak rész
ben ism erünk. Mindezeket még jelentősen befolyásolja a 
fertőzött gazdasejt, illetve a gazdaszervezet pillanatnyi 
állapota is, egészséges vagy legyengült volta, immunis 
vagy immunhiányos állapota.

A patom echanizm us tanulmányozása során kim utat
tuk, hogy bizonyos tisztázatlan etiológiájú betegségek
ben szenvedők, mint amilyen például a száj nyálkahártya 
recidiváló fekélye, az asthm a bronchiale, a cervix meta
plasia, a grippe abdominalis, a colitis ulcerosa stb. latens 
adenovirus hordozók, m ert bár az ilyen betegekből a 
vírus általában nem tenyészthető ki, a helyi laesiók sejt
jeiben, vagy a perifériás lym phocytákban a specifikus 
adenovirus antigének immunfluoreszcens eljárással fo
lyam atosan magasabb százalékban m utathatók ki, mint a 
kontroliokéban. Ugyanezen betegek lym phocytái szen- 
zibilizáltakká válnak a vírusantigénekkel szemben, amit 
például a tisztított adenovirus hexonfehérje hatására ki
alakuló magasabb arányú blastos transzform áció mutat 
(44,56,155,161,174,175,176).

Saját kísérleteink ism ételten felhívták a figyelmet arra 
is, hogy az egészségesek jelentős részének -  mintegy 
15-25% -ának -  a lym phocytáiban is pozitívak az adeno
vírusok latens jelenlétére utaló reakciók. Megfigyelé
seink arra  utalnak, hogy az egészségeseknek látszó vírus- 
hordozókból kerülhetnek ki később a megbetegedettek, 
és hogy a vírushordozó lym phocyták szerepet játszhat
nak a betegség kialakulásában (152,155).

A patogenezis m olekuláris alapjaira vonatkozó vizs
gálatok felfedték, hogy bizonyos adenovirus gének első
sorban az ún. korai gének kódolnak olyan proteineket, 
amelyek gyengítik a gazdaszervezetnek a fertőzésre 
adott válaszreakcióját.

Az E1A és E1B régió kódolja például az adenovírusok sejt
transzformációs (onkogén) funkcióját. Az E3 régió egyik génje 
kódol egy olyan proteint, amely kötődik az MHC-I antigén ne
hézláncához, jelentősen gátolva ezeknek a sejtfelszínre való 
jutását és ezáltal a citotoxikus T-sejtek támadási lehetőségét, 
amelyek eliminálhatnák a fertőzött sejteket. Egy másik E3 gén
produktum megvédi a fertőzött sejteket a tumor necrosis fak
tor sejtoldó hatásától, egy harmadik génproduktum pedig az 
epidermalis növekedési faktorhoz kötődik és elősegíti ennek 
degenerálódását (69,215).

A patogenitásban és a patogenezisben szerepet játszó ade
novirus gének és géntermékek, illetve hosszabb-rövidebb poli
peptid szekvenciák széles körű vizsgálata, keresése más terüle
teken jelenleg is folyik. Pring-Akerblom és mtsai (165) például 
arról számoltak be, hogy a keratoconjunctivitis epidemicát leg
gyakrabban okozó adenovirus típusok (8-, 19- és 37-es) fiberé- 
nek végén lévő gömbszerű képződményben, a fiber gombját 
alkotó fehérjében két olyan konzervált aminosavat találtak, 
amelyek csak ezekben a típusokban találhatók az aminosav-
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szekvencia ugyanazon helyén. Minthogy a fiber gombja felelős 
a vírusnak a sejtreceptorhoz való kötődéséért, a két aminosav 
szerepet játszhat a keratoconjunctivitis epidemicát okozó ade
novirus típusok patogenitásában.

Adenovírus-fertőzések immunhiányos betegekben 
A transzplantációs eljárások széles körű  alkalmazásával 
és az AIDS járványos elterjedése következtében különös 
figyelem terelődött az im m unhiányos betegek adeno- 
vírus-fertőzései felé, beleértve a prim er immunhiányos 
gyermekeket és az immunszuppresszív kezelésben ré
szesült rosszindulatú daganatos betegeket is (2 ,4 ,25,58, 
77,118,172,182,196,204,207). E fertőzések leggyakoribb 
klinikai manifesztációja lehet pneum onia, hepatitis, 
nephritis, haem orrhagiás cystitis, colitis, diarrhoea, en
cephalitis, generalizált fertőzés és a letalitási arány elér
heti akár a 60%-ot (58, 77, 172). Az adenovírusok kite- 
nyészthetők számos szervből, illetve váladékból, m int a 
tüdő, máj, vese, pancreas, agyvelő, torok, vizelet, széklet, 
cerebrospinalis folyadék, leukocyták. A fertőzés forrása 
lehet prim er infekció, az endogén latens vírus reaktivá- 
ciója, a vírus átvitele donorszervvel, vagy vértranszfúzió- 
val, mivel az adenovírusok képesek a lymphocyták latens 
fertőzését előidézni (58). A klinikai megjelenés és az ade
novirus szerotípusa változhat az érintett szervtől és a 
beteg életkorától függően. A 3. táblázat mutatja néhány 
szekunder immundeficiens betegcsoport adenovírus- 
fertőzéseit, gyakorisági sorrendben egy 300 beteg adatait 
feldolgozó am erikai összeállítás alapján (77). Látható, 
hogy a transzplantáción átesettekben az átültetett szer
vek szerint bizonyos különbségek észlelhetők a klinikai 
tüneteket illetően.

3. táblázat: Immundeficiens betegek leggyakoribb 
adenovirus- fertőzései

Transzplantáción átesettek
AIDS-betegek 

n = 112Csontvelő 
n = 55

Máj 
n = 32

Vese 
n = 33

pneumonia hepatitis acut haemor- pneumonia

hepatitis icterus
rhagiás cystitis

meningoence-

gastroenteritis hepatome- pneumonia
phalitis
hepatitis

cystitis
galia
pneumonia nephritis hepatospleno-

nephritis hasmenés urethritis
megalia
colitis

leukémia disszeminált disszeminált gastroenteritis

disszeminált
fertőzések

fertőzések fertőzések
generalizált
fertőzés

Flomberg és mtsai (58) több m int 200 csontvelő-reci- 
piens retrospektív vizsgálata során kim utatták, hogy a 
recipiensek több, m int 20%-a volt adenovírussal fertő
zött és a csontvelő-átültetés után kb. egyharm aduknál 
fejlődött ki adenovírus-betegség. Gyermekek között 
több, m int kétszerese volt az adenovírus-fertőzés előfor
dulási aránya, m int felnőtteknél. Ezt a jelenséget az ade
novírus-fertőzések epidemiológiája magyarázhatja, 
mely szerint prim er fertőzés általában gyermekkorban 
következik be és a felnőttek jelentős részének m ár van el

lenanyaga a leggyakoribb adenovirus szerotípusokkal 
szemben. Az adenovírusok első izolálása a transzplantá
ciót követően sokkal rövidebb idő után (átlagosan 30 
nap) volt lehetséges gyermekeknél, m int felnőtteknél (át
lagosan 90 nap). Ennek a jelenségnek az oka nem  is
meretes, de feltételezhető, hogy a gyermekekben a latens 
prim er fertőzés ham arabb reaktiválódott, m int felnőt
tekben. Az adenovírus-betegség kifejlődésének jóval na
gyobb volt az esélye azon fertőzöttek között, akiknél 
egyidejűleg több szervből, vagy váladékból tudtak  ade- 
novírust izolálni (43, 103, 123, 130). A közepes vagy sú
lyos graft versus host betegség jelenléte szintén komoly 
rizikófaktorként szerepel a fertőzöttek körében, amit fel
tehetően elősegíthet a szteroidokkal és más im m unszup
presszív szerekkel való kezelés. A 4. táblázatból látható, 
hogy a feldolgozott csoportban a csontvelő-recipiensek 
átlagos életkora 15,6 év és a letalitási arány 60% volt, a 
legmagasabb az összes betegségcsoport között (77). A 
leggyakrabban izolált adenovírus-típus pedig a 35-ös 
volt (58).

4. táblázat: Adenovírus-fertőzések szerotípusok szerint 
immundeficiens betegekben

B e te g c s o p o r to k  a z  Á tla g o s  L e ta -  A d e n o v iru s  s z e r o t íp u s o k  
im m u n d e f ic ie n c ia  é le tk o r  l i tá s  s u b g e n u s o k  s z e r in t

je lle g e  s z e r in t (év ) % A В C D  E F

Primer 4,4 55 31 3 ,7 ,1 1 , 1 ,2 ,5 41

Szekunder 34 ,35

1.) T r a n s z p la n tá l t a k 15,6 60 31 7 ,1 1 , 1 ,2 , 4
c s o n tv e lő 3 4 ,3 5 5 ,6
m á j 2,0 53 31 7 1 ,2 ,5 4
vese 35,6 18 7 ,1 1 , 1 ,2 ,5 4

3 4 ,3 5

2.) D a g a n a to s 25,0 53 12 ,3 1  7 ,1 1 , 1 ,2 ,5 3 2 ,3 7  4
21 ,35

3.) A ID S -b e te g e k 31,1 45 31 3 ,11 1 ,2 ,5

О<NOO 41
16 ,2 1 , 2 2 ,2 6 ,
3 4 ,3 5 2 8 -3 0 ,

3 2 ,3 7 , 
4 3 -5 1

A m ájátültetésen átesett recipiensek általában fiatal 
gyermekek és az adenovírus-fertőzéseiket túlnyomó 
többségben az alacsony sorszám ú, ún. latens vagy gyer
mekkori szerotípusok okozzák, amelyek a hum án C sub- 
genus tagjai, nevezetesen az 1-, 2- és 5-ös szerotípusok. A 
fertőzések gyakran generalizálódnak és a transzplantált 
máj fertőzöttségére utal a sárgaság, a hepatitis és a he
patomegalia (20, 115,143,170, 221). Pneum onia és d iar
rhoea is előfordul a betegeknél és a vírus a beteg több 
szervéből, illetve váladékából kitenyészthető. A májre- 
cipiensek átlagos életkora 2 év, a letalitási arány pedig 
53% volt (4. táblázat).

A veseátültetésben részesültek átlagos életkora (35,6 
év) volt a legmagasabb a vizsgált csoportok között (4. 
táblázat). Életkoruknál fogva ez a csoport volt legke
vésbé hajlam os a generalizált fertőzésekre, a letalitási 
arány is náluk volt a legkisebb: 18% (22,72,183,184,222). 
Akut haem orrhagiás cystitis és pneum onia volt a leg
gyakoribb kórkép, de nephritis és urethritis is előfordult 
(3. táblázat). A betegekből túlnyom ó többségben a hu
mán В subgenus 7-, 11-, 34- és 35-ös típusai voltak ki-
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tenyészthetők, elsősorban a betegek vizeletéből, m ert а В 
subgenus tagjainak predilekciós helye az urogenitalis 
trak tus és mivel az adenovírusok fő tám adási pontja a 
transzplantáción átesett betegekben elsősorban maga a 
transzplantált szerv (77,159). Ennek némileg ellentm ond 
Ohori és m tsai észlelése (159), akik 308 tüdőtranszplan
tációban részesült recipiens között m indössze 4 adeno
virus pneum oniás beteget találtak. A 4 páciens közül 3 
gyerm ek volt és csak egy felnőtt, annak ellenére, hogy a 
vizsgált 308 beteg közül 268 volt a felnőtt. M ind a 4 eset 
végzetes lefolyású volt, és a transzplantáció után 45 
napon belül halálhoz vezetett. Ez prim er fertőzésre utal, 
amely az átültetett tüdő latens fertőzéséből reaktiválód
hatott, vagy a recipiens felső légúti infekciójából szár
m azhatott.

A rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő 
betegek jelentős része intenzív kem oterápiás kezelésben 
részesült citotoxikus és im m unszuppresszív gyógysze
rekkel és emellett még sugárkezelést is kaptak. Mindezek 
az eljárások a szervezet im m unrendszerét is jelentősen 
károsítják, ami csökkenti a beteg védekezési képességét 
az opportun ista  kórokozókkal szemben. Ezért érthető, 
hogy ezek között a betegek között is számos letalis 
adenovírus-fertőzésről számoltak be (19, 24, 101, 134, 
140, 201, 229). A betegekből szinte m inden hum án sub- 
genusból izoláltak szerotípusokat, de а В és C subgenu- 
sok tagjai voltak többségben. A betegek átlagos életkora 
25 év és a letalitás 53%-os volt (4. táblázat).

A z adenovírusok és az AIDS
Az AIDS-es betegek speciális csoportot jelentenek az 
im m undeficiens betegek között, egyrészt m ert beteg
ségük előrehaladtával im m unrendszerük fokozatosan 
rom lik és fokozottan ki vannak téve különböző oppor
tun ista  kórokozók egyidejű fertőzésének, másrészt az 
adenovírus-fertőzéseknek is van több olyan speciális jel
legzetessége, amelyeket eddig csak AIDS-szel összefüg
gésben észleltek (77-79,85,93,118,139,172). Adenovirus 
pneum onia, meningoencephalitis és hepatitis a leggya
koribb klinikai kórkép, gyakran gyors és fatális lefolyás
sal (3. táblázat). Más betegekben gastroenteritis vagy 
colitis a fő megjelenési form a (30, 41, 45, 79, 85, 93-95, 
204). A betegek legnagyobb része az adenovírus-fertőzés 
m ellett még 5-6 másik opportunista kórokozóval is fer
tőzött.

Hierholzer felmérése szerint (77) gyakorisági sorrendben 
ezek a következők: Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 2-es tí
pusa, Pneumocystis carinii, Hepatitis В és A vírus. Természetesen 
ezeken kívül még számos más vírus, baktérium és gomba is talál
ható volt ezekben a betegekben. Az AIDS-es betegeknél az adeno
vírus-fertőzés és a halál közti kóroki összefüggés a sokféle op
portunista kórokozó egyidejű jelenléte miatt nem határozható 
meg pontosan. Figyelemre méltó azonban, hogy a betegek 45%-a 
két hónapon belül meghalt az adenovírus-fertőzés első kimu
tatása után (4. táblázat). Ez a jelenség kétféleképpen is magya
rázható. Az egyik magyarázat lehet az, hogy az AIDS-es betegek a 
betegség késői stádiumában fertőződnek, akkor, amikor már 
más kórokozók végzetesen legyengítették a szervezetet. Ez azon
ban nem látszik valószínűnek. Sokkal inkább kézenfekvő felté
telezés, hogy az adenovírus-fertőzés súlyosbítja, gyorsítja az 
AIDS lefolyását, azaz a vírus valamilyen módon szerepet játszik a 
betegség patogenezisében. Erre mutat többek között például az, 
hogy az adenovirus DNS E1A régió egyik korai génterméke ké
pes transzaktiválni az AIDS-vírus (HÍV) transzkripcióját (77, 
127,147,208,209).

A fentiek alapján érdemesnek látszott az adenovírusok 
esetleges kofaktor szerepét tanulmányozni az AIDS patogene
zisében. Ehhez az AIDS kisállat modellje, a Feline immundefi- 
ciencia virus (FIV) által okozott macska AIDS tanulmányozása 
nyújthat lehetőséget. Korábban nem volt ismeretes, hogy FIV 
fertőzött és normál macskapopulációban egyáltalán létezik-e 
adenovírus-fertőzés. Ezért elvégeztük Európa különböző or
szágaiból (Magyarország, Hollandia, Olaszország, Skócia) szár
mazó macskacsoportok szeroepidemiológiai vizsgálatát. Ösz- 
szesen 520 savómintát vizsgálva megállapítottuk, hogy az adeno- 
vírus-fertőzöttség földrajzi területektől függően, kissé válto
zóan, de eléggé egyöntetűen 10-20% között fordult elő. Szignifi
kánsan gyakoribb volt azonban az adenovirus szeropozitivitás 
és az ellenanyagok titere is magasabb volt a FIV szeropozitív ál
latokban (121). Ezek az eredmények arra mutatnak, hogy lehet
séges ebben a kísérleti modellben az adenovírusok kofaktor 
szerepének további tanulmányozása.

Az adenovírusok és az AIDS összefüggésében a leg
szokatlanabb az AIDS-es betegekből izolált szerotípusok 
rendkívüli változatossága (4. táblázat). Ugyanis ezekből 
a betegekből jóval több szerotípus volt izolálható, mint 
más immundeficiens betegcsoportokból. Olyan típuso
kat is izoláltak, amelyeket m ás immundeficiens betegek
ből nem  sikerült kitenyészteni. Számos eddig ismeretlen, 
új szerotípus létezését is kim utatták, amelyeket más be
tegekből még sohasem izoláltak. Ilyenek például a 43-50 
sorszám m al jelzett szerotípusok, amelyek m ind  a humán 
D subgenusba tartoznak (79,181). Az AIDS-es betegekből 
izolált adenovírusok m ásik különleges tulajdonsága, 
hogy szem ben a különböző transzplantáción átesett 
vagy immundeficiens betegekből izolált, könnyen tipi
zálható szerotípusokkal, ezek gyakran interm edier, át
m eneti típusok, melyek 2-2 különböző szerotípus anti
géntulajdonságait hordozzák és ezek is elsősorban a D 
subgenusba tartoznak (78,79,85). Az új és az interm edier 
szerotípusok kialakulása azzal magyarázható, hogy az 
adenovírusok hosszú ideig vannak jelen infektív állapot
ban az AIDS-es betegekben és a hosszú perzisztálás al
kalmat adhat mutációra egy típuson belül is, de koinfek- 
ció esetén két típus között is létrejöhet genetikai interak
ció, rekombináció. Egy új, vagy újonnan kialakult sze
rotípus valószínűleg könnyen okoz tüneteket im m unde
ficiens betegekben és így könnyebben izolálásra kerül
hetnek (181). A hum án adenovirus D subgenus és az 
AIDS különleges összefüggésére utal az a jelenség is, 
mely szerint az adenovirus gastroenteritis kórokozói 
más immundeficiens betegcsoportokban a 31-es típus (A 
subgenus), a 2-es típus (C subgenus), illetve a 40 és 41 
típus (F subgenus), míg AIDS-es betegekben elsősorban 
a D subgenus különböző tagjai (77,79).

Rekombináns adenovírusok, m int génátvivő vektorok 
alkalmazása a kísérletes génterápiában 
Idegen gének bevitele a szervezet sejtjeibe napjainkban 
fontos kutatási technikává fejlődött és számos külön
böző génátvivő vektort is kifejlesztettek (42, 133, 146, 
211), am i széles körű intenzív kutatási területet nyitott 
meg, ígéretes terápiás lehetőségek előrevetítésével (2. 
ábra). A  jelenleg ism eretes vektorok között a rekom
bináns adenovirus vektoroknak (rAdV) számos olyan 
tulajdonságuk van, amelyek indokolttá teszik alkalmazá
sukat az örökletes génhiányon alapuló és más beteg
ségekre vonatkozó kísérletes génterápiás eljárásokban. 
Kiterjedt és előrehaladt kísérleteket végeztek például
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rAdV-ok segítségével a cysticus fibrosis (217) génterá
piás kezelése és számos különböző szomatikus sejt
féleség genetikai m ódosítása területén. Ezekről a kísér
leti eredményekről egy, az Orvosi H etilapban korábban 
megjelent cikkünkben m ár beszám oltunk (5), ezért 
ezekkel a kísérletekkel nem  foglalkozunk, hanem néhány 
újabb területet m utatunk be (5. táblázat).

Clal
0 1,26mu 9,4mu 17 mu 
M  * * Clal

2,6mu
! del E1 X  

Clal ^  .

0 mu 
*

Clal-linearizált
plazmid

i100 mu
—2 - — M  Clal kezelt 

adenovirus
±100 mu

T '  Rekombináns 
adenovirus

2. ábra: Rekombináns adenovirus vektor készítésének elve. 
Az idegen DNS, a transzgén beépítése leggyakrabban az El 
régió helyére történik. A transzgént (ferdén vonalazott rész) 
beépítik egy plazmidba két adenovirus DNS részlet közé: a 
0-1,26 mu rész tartalmazza az adenovirus DNS bal oldali 
fordított szélső ismétlődését és a pakoló szekvenciát, a 9,4-17 
mu rész pedig a homológ rekombinációhoz szükséges 
szekvenciát szolgáltatja. A Clal restrikciós enzimmel 
linearizált plazmiddaí és ugyanezzel az enzimmel kezelt 
(rövidített) adenovirus genommal együttesen fertőzik az ún. 
293-as komplementáló sejteket, amelyekben a homológ 
rekombináció alapján létrejön az El-deficiens rekombináns 
adenovirus. Az ilyen rekombináns adenovirus 
szaporodásképtelen, mert az El régió szükséges 
a vírusszaporodáshoz, de a 293-as sejttenyészetben nagy 
töménységben termelhető, mert a sejtek szolgáltatják 
a hiányzó El génproduktumokat. A transzgén hasonló elvek 
alapján más korai (E) régiókba is beépíthető (mu: map unit, 
térképegység; delEl:El régió kitörlődés, X: in vivo homológ 
rekombináció)

5. táblázat: Rekombináns adenovírusok alkalmazásának 
néhány kísérletes irányzata

1. Kísérletes génterápia
-  génműködés hiányán alapuló (örökletes, komplex) 

betegségek:
hiányzó gének bevitele

2. Különböző daganatféleségek
-  immunterápia:

tumor antigén-, vagy citokin-gének bevitele
-  molekuláris terápia:

tumor szuppresszor gének bevitele
-  kombinált eljárás:

öngyilkos (enzim) gének bevitele után 
specifikus gyógyszeres kezelés

-  vírusterápia
tumorsejtek specifikus elpusztítása módosított 
(nem rekombináns) adenovírussal

3. Fertőző betegségek megelőzése
-  preventív immunizálás

megfelelő antigén-gének bevitele

Rosszindulatú daganatos betegségek különböző meg
közelítésekből végzett im m unterápiája régen foglalkoz
tatja a kutatókat és értek is el bizonyos eredményeket 
(188, 190), ilyen például a hólyagrák kezelésében alkal

mazott BCG vakcinálás, amely a nem specifikus im 
m unterápia egy példája. A szervezet nem specifikus im 
munválasza különböző citokin géneket tartalm azó re
kombináns vírusvektorok bevitelével, illetve expresz- 
sziójával is fokozható (21, 26, 40). Ez azonban önm a
gában általában nem elég hatásos. Célszerű többféle anti
gén expresszióját kom binálni, illetve a nem  specifikus 
immunválasz fokozását specifikus tum orantigén bevite
lével együtt alkalmazni. Ebben az esetben a tum oranti
gén ellen keletkezett specifikus ellenanyag is elősegítheti 
az állapotjavulását (157,189).

A különböző rosszindulatú betegségek molekuláris 
terápiája rAdV vektorok segítségével azokban az esetek
ben, olyan daganatokban jöhet szóba, amelyekben kim u
tatható valamely tum or szuppresszor protein mutációja, 
vagy hiánya. Ismeretes például, hogy az em beri dagana
tok mintegy 40-50% -ában hiányzik a pRb vagy a p53 
tum orszuppresszor protein helyes működése. A pRb pro
tein a sejtszaporodás regulátora, amely fékezi a DNS-rep- 
likációt, hiányában folyamatos sejtosztódás indul el. A 
p53 gén produktum a a p53 protein, amit a sejt „gondno
k a ik é n t is szoktak emlegetni, funkciója pedig az, hogy 
megakadályozza a sérült DNS replikációját a norm ál sejt
ben és elősegítse a helyreállítást, vagy ha m ár ez nem 
lehetséges, akkor az apoptosist, a program ozott sejtha
lált. Szabályos p53 funkció hiányában korlátlan sejtsza
porodás, daganatképződés indulhat el. Számos in vitro és 
in vivo állatkísérlet eredménye arra  mutat, hogy a hiány
zó norm ál (vad típusú) gént tartalm azó rAdV vektor 
segítségével jelentős javulás érhető  el ezeknek a gének
nek, illetve proteineknek a m űködésében (9,35,36,54,61, 
122,186,216).

Sok rosszindulatú daganatos megbetegedés esetében 
nem  ism ertek pontosan a m alignus transzform ációért 
felelős gének. Ígéretes génterápiás m ódszernek látszik 
ezért ilyen esetekben az ún. „pro-drug” rendszer, amely
ben nem  szükséges a tum orképződésért felelős geneti
kus elváltozások pontos ismerete. Ebben az eljárásban 
egy olyan enzim gént,„öngyilkos” gént visznek be rAdV- 
ok segítségével a tum orsejtekbe, amely a norm ális körül
mények között nem  toxikus anyagot, gyógyszert képes 
toxikussá alakítani. A megfelelő szubsztrát adagolásakor 
a transzgént expresszáló tum orsejtek toxikus anyagcsere- 
term éket képeznek, amely a tum orsejtek pusztulásához 
vezethet. Ez az eljárás lényegében a rekombinációs tech
nika és a gyógyszeres kezelés kom binációja (5. táblázat), 
am it korábban elsősorban retrovirus vektorokkal végez
tek, de a kutatók egyre inkább áttérnek az rAdV-ок alkal
mazására, annak kedvezőbb tulajdonságai m iatt. A leg
szélesebb körben alkalmazott pro-drug  rendszer, gyógy- 
szer-érzékenyítési eljárás a H erpes simplex tim idinkináz 
(HSV tk) gén bevitele a rAdV segítségével a tum orsej
tekbe, amit egy antivirális gyógyszerrel, a ganciclovirrel 
való kezelés követ.

A tumorsejtek által expresszált timidinkináz képes foszfo- 
rilálni a ganciclovirt, amit az endogén kinázok most már képe
sek tovább foszforilálni ganciclovir trifoszfáttá és ez a DNS- 
polimeráz gátlásával a tumorsejtek elpusztulásához vezet (51, 
166). A kezelés hatásosságát általában növeli az ún. bystander 
hatás, ami azt jelenti, hogy HSV tk-t expresszáló szomszédos 
tumorsejtek is elpusztulnak, feltehetően a ganciclovir-trifoszfát 
intercelluláris átjutása következtében (193). Ez az eljárás már 
kipróbálásra került és kedvező kezdeti eredményeket adott
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több daganatféleség esetében, mint például a hepatocellularis 
carcinoma (109, 166), mesothelioma (51, 193), gerincvelő- és 
agytumor (37,38), valamint tüdőrák (89).

Tumorsejtek specifikus elpusztítása módosított, 
nem  rekombináns adenovírussal
Bár korábban is voltak adatok a v íru so k  és köztük az ade- 
novírusok oncolyticus hatására (154,168,188,190,191), 
csak a legutóbbi időkben derült fény arra a lehetőségre, 
m ely szerint az adenovírusok nem csak mint rekom 
b ináns vektorok alkalmazhatók a kísérletes rákterápiá
ban, hanem  m int specifikus oncolyticus ágensek is, 
transzgének, terápiás gének hozzáadása nélkül. Kifeje
zett tum orellenes hatást értek el egy m utáns adenovírus
sal, amely csak a daganatsejtekben képes szaporodni, 
annak  lízisét előidézni és szelektív m ódon elpusztítani 
(16, 160, 168). Ennek m olekuláris mechanizmusa az 
adenovirus korai El régiója génterm ékeinek és a p53 
proteinek működésével van összefüggésben. Amikor 
ugyanis egy vírus bejut egy egészséges sejtbe, ennek p53 
proteinje leállítja a fertőzött sejtben a DNS-szintézist, és 
ezzel megakadályozza a vírus szaporodását. Az adeno
virus E1B régió 55 kD proteinje azonban  kötődni képes a 
p53 proteinhez és ezáltal inaktiválja azt. Ezért az adeno
virus fel tudja használni a sejt m echanizm usait saját m a
ga szaporítására. Ha azonban az E l В régiót genetikusán 
úgy változtatjuk meg, hogy az E1B 55 kD protein nem  
képződik, nem  képes kötődni a sejt p53 proteinjéhez, 
akkor az ilyen adenovirus nem lesz képes inaktiválni azt, 
és az így m ódosított adenovirus csak olyan sejtekben tud  
szaporodni, amelyekből hiányzik a norm ális p53 protein, 
azaz csak számos rákféleség sejtjeiben. Valóban, a k ísér
letek kim utatták, hogy a m ódosíto tt adenovirus haté
konyan szaporodik az ilyen tum orsejtekben és azonos 
tulajdonságú utódvírusokat hoz létre. Elméletileg ezek a 
v írusok  átterjedhetnek a környező tum orsejtekre és fo
kozatosan az egész daganatra is. A nnál is inkább különös 
jelentősége lenne, ha az ilyen jellegű vírusterápia sikerre 
vezetne, m ert a p53 hiányos tum orok  jelentős része 
refrakter a kemoterápiával és sugárterápiával szem ben 
(16).

A rekombináns adenovirus vakcinák kísérletes 
alkalmazása a fertőző  betegségek megelőzésében 
Az adenovírusoknak rekom bináns vírus-oltóanyagként 
való széles körű  alkalmazása valószínűleg onnan ered, 
hogy m ár 1969-től kezdődően, az am erikai hadseregben 
szolgáló újonc katonák millióit im m unizálták sikeresen 
és biztonságosan élő attenuált 4- és 7-es szerotípust ta r
talm azó oltóanyaggal, enteralis kapszula form ájában, az 
akut légúti betegség járványainak megelőzése céljából. 
Ezeknek a vakcináknak m ind ez ideig semmi káros hatá
sát nem  észlelték (64,102,169). Az adatok az adenovíru
sok biztonságos volta mellett szólnak. Az rAdV vektorok 
céljára mégis inkább a kevésbé patogén 2- és 5-ös típust 
használták gyakrabban a 4- és 7-es típussal szemben. A 
biztonságosság mellett az rAdV vektoroknak, m int p re 
ventív védőoltásként használt vakcináknak más, szakm ai 
és gazdasági előnyei is vannak általános előnyös tu laj
donságai mellett (5). Alkalmazási m ódjuk nagyon széles 
körű. Alkalmazhatók orális, in tranasalis, intratrachealis, 
intraperitonealis, subcutan és intram uscularis m ódon. 
Orális adagolás után a hum orális és celluláris im m unitás

mellett jó  nyálkahártya-imm unválaszt, szekretoros im 
m unitást is biztosítanak nemcsak a béltraktusban, ha
nem  a távoli légutakban és a genitális traktusban is. Ez 
utóbbi körülm énynek rendkívüli jelentősége lehet a 
szexuális úton terjedő betegségek megelőzésében (62, 
149,214). Az rAdV vakcinák, amelyek önm agukban sza
porodásképtelenek, nagy mennyiségben szaporíthatok 
parkoló sejtvonalakban, mélyhűtve hosszú ideig eltart
hatok, liofilizált készítmények form ájában nem  igényel
nek fagyasztást, könnyen szállíthatók stb. Rekombináns 
vakcinaként szaporodásképtelen (El-hiányos) és szapo
rodásképes (E3-hiányos), vagy akár m indkét régiót nél
külöző vektorokat is alkalmaztak már, tanulmányozva 
ezek előnyeit és hátrányait (90,169). Ezekkel a kísérletek
kel elsősorban különböző vírusbetegségek megelőzési 
lehetőségeit vizsgálták, az adott vírus protektiv immu
nitást kiváltó antigén-génjeinek beépítésével, amely anti
gén -  ha expresszálódik a szervezetben -  a patogén ké
pességet neutralizáló ellenanyag képződését váltja ki. Az 
im m unizálási kísérleteket sokféle kísérleti állatban vé
gezték és egyes esetekben emberi kísérletekről is beszá
m oltak (90).

A DNS vírusok közül kísérletes immunizálást végeztek a 
Herpes simplex vírussal (62, 63), a Hepatitis В vírussal (32, 33, 
136, 138), a humán Cytomegalovírussal (13) az Epstein-Barr- 
vírussal (167) a bovin Herpesvírussal (169), továbbá a Pseudo
rabies vírussal (1, 50, 65), az RNS-vírusok közül a humán 
Parainfluenza vírussal (169), a Rotavírussal (18), a Respiratory 
syntitial vírussal (86), a Vesicularis stomatitis vírussal (180), a 
Rabiesvírussal (29, 164), a Coronavírussal (7, 202, 214), a kul- 
lancsencephalitis vírussal (92) és nem utolsósorban a humán 
(HÍV) és simian (SIV) lmmunodeflciencia vírussal (23,31,148, 
149).

Versenyfutás a jobb és még jobb második generációs 
rekombináns adenovírusok létrehozásáért 

Az adenovírusok más génátvivő vektorokkal összeha
sonlítva talán a legígéretesebb génszállító eszközök, mind a 
kurativ, m ind a preventív célokra alkalmazott vektorok 
között (5). Egy rekombináns vektor azonban általános
ságban sokféle kritérium nak kell, hogy megfeleljen és sok
féle igénynek, követelménynek kell, hogy eleget tegyen. 
Minden betegség és minden konkrét alkalmazási cél sze
rint is különböző speciális igények merülnek fel sikeres al
kalmazásukkal kapcsolatban (217). Sokféle célra alkalmas, 
ideális, általános rekombináns vektor létrehozása ilyen 
értelemben nem is látszik lehetségesnek. Az rAdV vek
toroknak azonban kikristályosodni látszik két olyan tulaj
donsága, amelyek reményt jelentenek további széles körű 
alkalmazási lehetőségekre, nevezetesen az, hogy hatékony 
DNS-szállító vektorok és a véráramban is stabilak marad
nak, ezért intravénás injekció formájában is alkalmazhatók 
(47). Hátrányos jelenség azonban az alkalmazásuk során a 
gazdaszervezet részéről fellépő humorális és celluláris im 
munválasz, amely megrövidíti a terápiás vagy preventív 
gén expresszálódását és jelentősen csökkenti vagy teljesen 
kiküszöböli az ismételten adott rAdV vektor hatását (66, 
192,223-225,228). Tovább komplikálja ezt a helyzetet a be
tegségek különbözősége, az adott betegség stádiuma, a 
betegek egyéni genetikai és immunológiai háttere, a külön
böző adenovirus típusokkal való korábbi találkozásuk és 
az ezek elleni ellenanyagok jelenléte a szervezetükben (8, 
217).
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Az rAdV-ok másik hátrányos tulajdonsága a koráb
ban egyértelműen előnyös tulajdonságnak hitt széles kö
rű  sejttropizm us (5, 66), az, hogy a szervezet sejtféle
ségeinek széles körét képesek fertőzni. Intravénás bevi
telnél az rAdV-oknak ezért csak csökkent hányada jut el 
a célsejtekbe, m ert szétszóródnak az egyéb sejtekben. így 
a célsejtekben csökken a hatásuk, más norm ál sejtekben 
viszont expresszálódhatnak a bevitt gének, ami előre 
nem  megítélhető, esetleg súlyos káros következmények
kel járhat. Fenti okok m iatt, az eddig használatos első 
generációs rAdV vektorok, bár számos konstrukciós és 
egyéb hatásjavító változatukat kipróbálták (11,14,82,90, 
91,100, 107,108,110,169,211), mégis inkább különböző 
lokális és regionális szervek parenchym ás sejtjeibe való 
génbevitelre, kezelési kísérletekre -  tüdő, máj, epehólyag, 
pancreas és ovarium -  alkalmasak, am ikor is a rekom- 
bináns vektor direkt, in situ bevitellel ju t a célsejtekbe (5, 
47,66,185). Ennek következtében vált lehetővé a cysticus 
fibrosis, és számos különböző rákféleség kezelésének 
génterápiás megközelítése. Mindezek a kísérletek azon
ban csak nem  disszeminált betegségek kezelésére irá
nyulhattak és velük még messze nincs kihasználva az 
rAdV-okban rejlő m inden génterápiás lehetőség (116). 
Ezért a m ásodik generációs rAdV vektorok előállítását 
célzó kutatások fő célkitűzései elsősorban: 1. az im- 
munogenitás leküzdése, és 2. a célzott sejtekbe speciáli
san bevihető vektorok előállítására irányulnak.

Az adenovirus vektoroknak speciálisan célsejtekbe 
való bejuttatási lehetőségének a rosszindulatú daganatos 
beteségek génterápiája szempontjából van rendkívüli je
lentősége, m ert az lehetővé tenné a disszeminált be
tegségek kezelését. Ehhez azonban specifikusan meg kell 
változtatni a vektor sejttropizmusát.

A z adenovirus vektor sejttropizmusának módosítása 
A sejttropizmus megváltoztatása az adenovírus-fertőzés mole
kuláris biológiai folyamatának ismeretére alapozható. A fer
tőzés első lépésében az adenovirus fiberprotein végén lévő 
képződmény, „a fibergomb” kötődik a sejtek felszínén található 
receptorokhoz. A kötődés után következik az internalizáció, 
vagyis a vírus bejutása a sejtbe, ami a pentonbázisban (csúcsi 
kapszomer) található RGD (arg-glyc-asp) aminosavszekvencia 
és a sejt felszínén található másodlagos sejtreceptorok, az a vß3 
és az cußs integrinek egymásra hatásának a következménye. így 
jut a vírus a sejtmembrán betüremkedésével a citoplazmán 
belül egy hólyagszerű képződménybe, az endoszómába, majd 
ennek acidifikálódása következtében, abból kiszabadulva, a 
virion megközelíti a sejtmagot és a fehérjeburok széttörede
zésével szabaddá vált vírus-DNS a nukleáris pórusokon ke
resztül a sejtmagba jut. A vírus sejttropizmusának megváltozta
tása, azaz célzott vektorok előállítása, elsősorban a fibergomb, 
vagy a pentonbázis módosítása útján képzelhető el (47, 116, 
219).

Az adenovírus-fertőzés első lépésének, a „saját” sejt
receptorhoz való kötődési képességnek az átprogra
m ozása m egvalósíthatónak látszik DNS m anipulációs 
eljárással, a fibergom bhoz egy olyan új ligandprotein 
hozzáépítésével, amely specifikusan k ö tőd ik  a célsejtek 
felszíni receptoraihoz (3. ábra). Egyes daganatsejtek 
felszínén bizonyos növekedési faktor receptorok túl- 
produkciója figyelhető meg, amelyek megfelelő cél
pontjai lehetnének az így á tprogram ozott rAdV kötő
désének (116, 132, 142). A fibergén m ódosításával is 
elérhetőnek lászik az rAdV-ок sejttropizm usának m ó
dosítása (116).

/  Fibergomb

3. ábra: Az adenovirus sejttropizmusának átprogramozása 
a saját fiber receptorról a célsejt specifikus receptorára.
Ez lehetséges egyrészt a fibergombhoz olyan új ligand protein 
hozzáépítésével linker segítségével (bal felső rész), amely 
speciálisan kötődik a célsejtek felszíni receptoraihoz, másrészt 
ellenanyagok segítségével. A fibergomb elleni ellenanyag 
gátolja a vírus kötődését a fiber receptorhoz.
Az ellenanyaghoz konjugált célsejtspecifikus ligand felismeri 
a specifikus receptort (jobb alsó rész) és a célsejtre irányítja 
az adenovirus vektort

A fibergomb elleni ellenanyag is megakadályozza a vírus 
elsődleges kötődését a saját sejtreceptorhoz. Ha pedig egy ilyen 
ellenanyag molekulához kémiai konjugálással olyan ligandot 
kötnek, amely a célsejt specifikus receptorát képes felismerni, 
akkor így az adenovirus vektor kötődését át lehet irányítani a 
célsejtre. Ezt a feltételezést folát-receptorral végzett kísérle
tekkel igazolni is tudták. Folát-receptor túlprodukciója talál
ható néhány malignus sejtvonalon (ovarium-, tüdő-, emlőcar- 
cinoma). A fibergomb elleni neutralizáló ellenanyag Fab frag
mentumához konjugált folát a fiber gombjához kötődve a 
célsejtekre irányította az rAdV kötődését (47,48) és ez nem be
folyásolta az internalizáció folyamatát (3. ábra).

A pentonbázis módosításával is elő lehet segíteni az rAdV 
vektor tropizmusának megváltoztatását. Az olyan sejtek, ame
lyek felszínén hiányoznak az a v integrinek (az orr epitelsejtjei, 
izomsejtek, monociták, lymphocyták) nagyrészt rezisztensek 
adenovírus-fertőzéssel szemben. Ha a vad típus intergin speci
fikus RGD szekvenciát célsejtspecifikus szekvenciára cserélik, a 
módosított pentonbázis proteinek felismerik a célsejtek integ- 
rinjét és elősegítik azok rAdV-okkal való fertőzhetőségét (218, 
220) .

Olyan sejtek rAdV kezelésére is szükség lehet, amelyeken 
hiányzik a fibergomb-receptor (endotel és simaizomsejtek). 
Erre a célra olyan adenovirus vektort konstruáltak, melynek 
pentonbázisába beépítettek egy specifikus ellenanyag-felisme
rő szekvenciát és ezt a vektort kiegészítették egy bi-specifikus 
ellenanyaggal, melynek egyik része felismeri és kötődik ehhez a 
felismerő szekvenciához és a másik része felismeri és kötődik 
az c*v integrinhez. Ezzel a vektorral a fibergomb-receptorhiá- 
nyos célsejtek is fertőzhetővé váltak (47,220).

A rekombináns adenovirus vektor elleni im m unválasz 
leküzdésére te tt kísérletek
A gazdaszervezet adenovirus vektorok elleni im m un
válaszának leküzdésére általános im m unszuppressziós 
kezelés nem alkalmazható, ezért az ilyen vektorok elleni 
humorális és celluláris immunválasz biológiai m echaniz
musainak megismerésén, annak  különböző lépésein 
alapuló specifikus im m unm oduláns kezelés lehet csak a 
járható út.
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Kiderült, hogy az El hiányos első generációs, szaporodás
képtelen vektorokkal kezelt kísérleti állatokban is történt alap
szintű vírusgén expresszió (74, 217). Az újonnan szintetizált 
vírusfehérjét és a terápiás génproduktumot az MHC-I moleku
lák prezentálják a CD8+ T sejtekhez, amelyek aktiválódva cito- 
toxikus T lymphoctákat (CTL) képeznek. Ezek elpusztítják a 
vektor által fertőzött sejteket. Az МНС-II molekulák által pre
zentált adenovirus proteinek a CD4+ helper T sejteket aktivál
ják és stimulálják a CTL sejteket. Egyidejűleg kialakul a Immo
rális immunválasz is, újabb akadályt gördítve a sikeres rAdV 
terápia elé. Az МНС-II molekulák a vektorral bevitt adenovirus 
fehérjeköpenyéből vírusproteineket prezentálnak, amelyek a 
CD4+ T helper sejteket és а В sejteket aktiválják, ez neutralizáló 
ellenanyag képződéshez vezet a vektorfehérjék ellen már az el
ső bevitel után, és ezek együttesen megakadályozzák a hatásos 
ismételt kezelést.

A génterápiás kezelés sikere szempontjából káros immun
válasz kiküszöbölésének egyik módja lehet, hogy tovább csök
kentsék a vírusfehérjék expresszióját, mivel az El régió hiánya 
önmagában ehhez nem elég. Második generációs rekombináns 
vektorokban ezt sikeresen ki is próbálták az ún. preterminális 
gén deléciójával, az E2 régió mutációjával, illetve az E2 és E4 
deléciójával (47,178). Ezek szaporítására olyan parkoló sejtvo
nalakat kellett előállítani, amelyek kölcsönözni képesek a vek
torok szaporításához a hiányzó vírusgén funkciókat. Az adeno
virus vektorok olyan módosítása is kipróbálás alatt áll, amely 
elnyomja az MHC-I molekulák antigénprezentáló képességét. 
Ilyen funkciók, amelyekkel részben elkerülhetik a szervezet im
munválaszát, az evolúció folyamán több DNS vírusban is kifej
lődött. Ilyen például a Herpes simplex vírus ICP47 génje, vagy a 
Cytomegalovirus USII génje. Az MHC-I prezentáció elnyomá
sához ezek valamelyikének, vagy más hasonló génnek a be
építése szükséges az adenovirus vektorba (104,217).

Abból a felismerésből kiindulva, hogy a T helper sejteknek a 
vektorvírus fehérjékkel való aktiválása szükséges a CTL vá
laszhoz, feltételezhető, hogy a vírus vektorral együttesen be
adott olyan ágens, amely blokkolja a T helper sejtek aktiválódá
sát, szintén jó immunmoduláns beavatkozás lehet. Ilyen lehet 
az anti-CD4 monoklonális ellenanyag, melynek hatásosságát 
egér kísérletekben ki is próbálták (217,225). Hasonló módon a 
T sejtek aktiválásához szükséges kostimulációs szignál blokko
lása is eredményes volt, jelentősen meghosszabbította a transz
gén expresszió idejét. Erre a célra alkalmasak lehetnek a T sejt 
receptorok elleni ellenanyagok és citokinek, mint például az IL- 
4(17,49).

Saját kísérleteink alapján a nemkívánatos im m u n 
válasz kiküszöbölésére a megfelelő adenovirus szerotí- 
pusok kiválasztását tartjuk szükségesnek a rekom bináns 
vektorok készítése céljából, m égpedig úgy, hogy m áso 
dik, vagy többszöri kezelésre m ás-m ás szerotípusból 
készült vektor kerüljön alkalm azásra. Monoklonális el
lenanyagokkal végzett kísérleteink alapján k im utattuk, 
hogy az adenovirus hexonfehérjén az adott szerotípusra 
jellemző, szerotípus-specifikus és a genusspecifikus a n ti
géndeterm inánson, epitópon kívül még legalább 18 k ü 
lönböző, ún. intertípus-specifikus epitóp található, t íp u 
sonként eltérő számban és kom binációban, amelyek te r
mészetesen szintén kiváltják a gazdaszervezet im m u n 
válaszát (6). Ha m ásodik vagy többszöri kezelésre m ásik 
adenovirus szerotípusból készült vektort alkalm azunk, 
akkor így kiküszöbölhető nem csak a típusspecifikus 
epitóp ellen term elt ellenanyagok károsító hatása, hanem  
a vektor hexon kapszom erjein jelen  lévő 10-15 vagy eset
leg még több azonos intertípus-specifikus epitóp ellen 
irányuló immunválasz károsító hatása is. Kísérleteinkkel 
létrehoztuk egy új adenovirus antigén-m eghatározási 
rendszer alapjait. Rendszerünk lehetőséget ad an n ak  az 
adenovirus szerotípusnak a hum án és esetleg állati ere
detű adenovírusok közül való kiválasztására, am elyből 
az antigénszerkezetileg legtávolabb álló, tehát a leg

kevesebb azonos intertípus-specifikus epitópot tartal
mazó rekombináns vektort érdemes készíteni második, 
vagy többszöri kezelés céljára (6,117).

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetüket fejezik ki dr. Len
gyel Anna tudományos munkatársnak a dokumentáció össze
állításában nyújtott segítségéért.
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Elocom A Z  E G E S Z S E G E S B O R É R T

mometasone furoate

A mometazon furoát kortikoszteroid, mely gyulladást- és viszketést csökkentő, 

valamint érszűkítő hatása folytán külsőleg eredményesen alkalmazható a 

szteroid kezelést igénylő dermatosisok terápiájában.

A vizsgálatok szerint ép bőrfelületen a kenőcs alkalmazását követően 

8 órával a hatóanyag 0,7%-ban szívódott fel szisztémásán, a többi 

gyógyszerforma esetében a felszívódás valószínűleg még kisebb 

mértékű. A gyulladás és/vagy egyéb bőrt érintő kóros folyamat, 

valamint az occlusiv kötésben történő alkalmazás növeli a percutan 

abszorpciót.

Hatóanyag: 0,0150 g mometazonum furoicum 15,0 g kenőcsben; 

0,0150 g mometazonum furoicum 15,0 g krémben. J avallatok: külsőleges 

kortikoszteroid kezelést igénylő gyulladással és/vagy pruritussal járó 

bőrbetegségek (pl. psoriasis vulgaris, dermatitis atopica, irritáció 

és/vagy allergia okozta kontakt dermatitis).

Gyermekeknek 6 hónapos kortól (krém/kenőcs): Atópiás 

dermatitis, allergiás kontakt dermatitis és kortikoszteroid- 

érzékeny dermatitisok rövid időtartamú kezelése.

Adagolás: kenőcs és krém - naponta egy alkalommal kell az 

érintett bőrfelületet vékonyan bekenni. A kezelés időtartama 

általában 3 hét.

Megjegyzés: + csak vényre adható ki.

Csomagolás: krém: 15 g, kenőcs: 15 g, (Schering-Plough) 

Rendelhetőség: vényre szabadon rendelhető 

Részletesebben lásd: Alkalmazási előirat 

OGYI eng. száma: 8786/41/95.

Segít Önnek

AZ ATÓPIÁS DERMATITIS, ES A PSZORIAZIS KEZELESEBEN!
•  SZÁMOS SZTEROIDRA REAGÁLÓ DKRMAXÓZLSBAN ALKALMAZHATÓ

•  GYORS ÉS TARTÓS JAVULÁST BIZTO SÍT

•  EGYEDÜLÁLLÓ BIZTONSÁGOSSÁG

•  NAPI EGYSZERI ADAGOLÁSSAL H A TÉK O N Y  ÉS GAZDASÁGOS

•  PARABENMENTES, VTV'ŐANYAGA NEM  AIXERGIZÁL Щ  Е1оСО Ш ' Cream
•  KRÉM ÉS KENŐCS FORMÁJÁBAN REN D ELH ETŐ  ( 1 5  G) Ш  .j
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Schering-Plough / USA
INFORMÁCIÓS IRODA 1027 Budapest, Kapás u. 11-15. Tel.: 201-2850



EPID EM IO LÓ G IA I T A N U LM Á N Y O K

A vénás betegségek mortalitásának feltűnő növekedése 
Magyarországon
Molnár László dr.1, Sándor Tamás dr.2, Monos Emil dr.3 és Acsády György dr.4
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, Magatartástudományi Intézet (igazgató: Kopp Mária dr.)1 
Oktató Kórház (igazgató: Acsády György dr.)2
Klinikai Kísérleti Kutató és II. Élettani Intézet (igazgató: Monos Emil dr.)3 
Ér- és Szívsebészeti Klinika (igazgató: Nemes Attila dr.)4

A szerzők az Egészségügyi Világszervezet statisztikai 
adatait elemezték, hogy értékeljék a vénás betegségek
kel kapcsolatos halálozás változását 1970 és 1990 között 
9 európai országban és az Egyesült Államokban. Az 
adatokat folyamatukban vizsgálták és a M agyarorszá
gon és más államokban észlelt m ortalitási arányokat 
hasonlították össze. 1970-ben a magyarországi, általá
nos népességre vonatkozó adatok a gazdaságilag fejlett 
országokhoz képest még közepes vénás betegségekre 
visszavezethető halálozást m utattak (10,8/100 000). Saj - 
nos 1990-re a vénás betegségek m ortalitása csaknem 
megduplázódott (19,8/100 000). Ebben a 20 éves perió
dusban a vénás betegségek halálozási arányai az Egye
sült Államokban és a legtöbb európai országban foko
zatosan csökkentek, így Ausztriában 80%-kal, Finnor
szágban 70%-kal. Még Svájcban is, ahol a vénás beteg
ségek m ortalitás viszonylag magas (10 / 100 000) ez az 
arány a m agyar halálozás felének felel meg. Míg a kor
szerű trombozisprofilaxis jelentőségét a nyugat-euró
pai országokban és az Egyesült Államokban m ár a 70-es 
évek elején felismerték, a kis dózisú heparin  profilaxis 
bevezetése M agyarországon késett. Társadalmi-gaz
dasági és táplálkozási okok is hozzájárulhattak a magas 
halálozási arányok kialakulásához. A vénás megbetege
désekkel kapcsolatos további epidemiológiai vizsgála
tokat, valamint széles körű  szervezett megelőzési prog
ram  alkalmazását ajánlják.

Kulcsszavak: vénás betegségek halálozása, Egészségügyi Vi
lágszervezet, európai-amerikai adatelemzés, trombozisprofi
laxis, társadalmi-gazdasági háttér

Az elmúlt 30 év során a cardiovascularis betegségek m or
talitásának földrajzi megoszlása alapvetően megválto
zott. Míg az 1960-as évek közepén az Egyesült Államok
ból és Finnországból közölték a legmagasabb értékeket, 
napjainkban ezek Közép- és Kelet-Európábán észlelhe
tők. Ha a WHO adatbázisából származó 1991-es értékek

Rövidítések: WHO = World Health Organisation, Egészségügyi Világ- 
szervezet; VTE = vénás thromboembolia; MVT = mélyvénás trombó
zis; PE = pulmonalis embolia; THRIFT = thromboembolic risk factors, 
thromboemboliás kockázati tényezők; LDH = low dose heparin, kis 
dózisú heparin; LMWH = low molecular weight heparin, kis molekula
súlyú heparin.

Striking increase in mortality due to venous diseases 
in Hungary. The statistical data of the W orld Health 
Organisation were studied from  1970 to 1990 to evalu
ate changes in m ortality caused by venous diseases in 9 
European countries and in the USA. The data were ana
lysed in process and m ortality  rates in H ungary and in 
other countries were com pared. In 1970 data based on 
general population of H ungary indicated m edium  
incidence of m ortality due to vein pathology (10.8 / 
100 000) com pared to the economically m ore deve
loped countries. Unfortunately by 1990 m ortality  due to 
venous diseases almost had  doubled (19.8 / 100 000). 
During this 20 years period m ortality rates caused by 
venous diseases gradually decreased in the USA and in 
m ost European countries, e. g. by 80% in A ustria and by 
70% in Finland. Even the relatively high m ortality  
caused by venous diseases in Switzerland (1 0 / 100 000) 
comprises only 50% of that dem onstrated in  Hungary. 
While the significance of m odern  throm boprophylaxis 
was recognised in the W estern European countries and 
the USA in the early seventies, a delay of the in troduc
tion of prophylaxis with low-dose heparin was ob
served in Hungary. Socio-economic and nutritional 
causes could have been contributed to the h igh m orta
lity rates caused by venous diseases as well. F u rther epi
demiologic investigations focusing on venous m orbid i
ty factors and wide scale application of organised pre
ventive program m e are suggested.

Key words: mortality due to venous diseases, World Health 
Organisation, European-American data analysis, thrombo
prophylaxis, socio-economic background

alapján a világ 42 országát a cardiovascularis halálozás 
csökkenő adatai szerint állítjuk sorba, 21 volt kom m u
nista ország a táblázat felső részében foglal helyet. Ebben 
a szomorú rangsorban Lettország, Türkm énisztán, Észt
ország és Oroszország után Magyarország az 5. helyen 
áll. Hazánkban 100 000 lakosra vonatkoztatva 264 férfi és 
100 nő hal meg szív- és érbetegségben. Míg Finnország
ban  és az USA-ban a cardiovascularis m ortalitas csökke
nését a 3 legfontosabb rizikófaktor (vérnyomás, dohány
zás, szérum koleszterinszint) hatásos redukciója m agya
rázhatja, a posztkom m unista országokban a szív- és 
érbetegségek okozta növekvő halálozásnak m inden  bi
zonnyal gazdasági, pszichoszociális és táplálkozási okai 
vannak (6).

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 43. szám 2727



A halálokok között azonban továbbra is előkelő he
lyen szerepelnek a vénás thromb о em bóliák  (VTE-k),még 
egyes gazdaságilag fejlett országokban is (29). A legújabb 
epidemiológiai adatok azt m utatják, hogy az átlagos 
népességben évente megközelítően 160/100 000 m ély
vénás trom bózis (MVT), 20/100 000 szimptómás, nem  
halálos tüdőem bólia (PE) és 50/100 000 halálos, bonco
lással igazolt PE fordul elő (2,17,18,20).

M agyarországon eddig csak néhány  tanulm ány fog
lalkozott a phlebologiai kórképek  epidem iológiájával 
(15, 22, 24, 25, 34), nem vizsgálták azonban kellően a 
halált okozó vénás betegségek népegészségügyi von a t
kozásait. A Semmelweis O rvostudom ányi Egyetemen 
ezért lé trehoztunk egy interdiszciplinalis csoporto t, 
am ely klinikai élettani, érsebészeti, népegészségügyi és 
szociológiai szem pontból tanulm ányozta a vénás e re 
detű  halálozási m utatókat azzal a célkitűzéssel, hogy a 
kutatási eredm ényeket a m egelőzés területén haszno
sítsa.

Anyag és módszer

A WHO hivatalos halandósági statisztikája alapján 10 országban 
elemeztük a vénás betegségekre visszavezethető halálozási ada
tokat 1970-1990 között (37, 38, 39). A WHO statisztikákban a 
vénás betegségekre visszavezethető halálesetek az 1970-es 
években mint “venous thrombosis and embolism”, az 1980-as 
években pedig a “phlebitis, thrombophlebitis, venous embo
lism and thrombosis” címszó alatt szerepelnek. A kutatást azért 
kezdtük a halálozás adatainak vizsgálatával, mert a „halálozás
ról”, szemben a „megbetegedéssel”, biztos és nemzetközileg 
összehasonlítható adatok állnak rendelkezésünkre. Az időbeli 
értékelés lehetővé tette, hogy a jelenlegi hazai helyzethez vezető 
trendek világossá váljanak. A nemzetközi összehasonlításra 
azért volt szükség, hogy a vénás betegségekre visszavezethető 
halálozás területén jelentkező speciális magyar vonatkozású 
kérdéseket pontosan körülhatároljuk.

A két évtizedes időszakra vonatkozó megfigyeléseket táblá
zatokban és ábrákon összegeztük. Az általános populáció ada
tait számított átlagértékekben fejeztük ki.

Eredmények

Az adatok két évtizedre visszamenő elemzése alapján a 
vénás betegségek halálozási dinam ikája tekintetében a 
következő típusokat tudtuk megkülönböztetni:

Egyes országokban a vénás betegségekre visszavezet
hető halálozás m ár 1970-ben alacsony volt, 20 év m últán 
pedig alig változott. Legtisztábban ezt Olaszország adatai 
m utatják (1-4. táblázat, 3. ábra).

Csehszlovákiában, Franciaországban, az NSZK-Ъап a 
vénás megbetegedések halálozása 1970-ben mérsékelt 
szinten jelentkezett, 1990-re pedig ezek a halálozási m u
tatók fokozatosan tovább csökkentek (4. táblázat, 2., 3. 
ábra).

Finnországban, Angliában és Walesben a vénás 
betegségek m ortalitása 20 év alatt egyharm adára csök
kent (1-4. táblázat, 2., 3. ábra).

Legkifejezettebb a javulás az Egyesült Államok 
népességében, ahol a vénás betegségek halálozási m u
tatói a vizsgált periódus alatt roham osan csökkentek: 
1970-ben 7,2/100 000 ,1990-ben 0,8/100 000 (4. táblázat,
3. ábra).

Különösen érdekes Ausztria  helyzete. A M agyaror
szággal nagyság tekintetében összehasonlítható nyugat
európai országok közül 1970-ben a vénás betegségek 
m ortalitása Ausztriában volt a legmagasabb, a magyar 
m utatók mintegy háromszorosa, az általános népesség
ben 29,2/100 000 (1., 4. táblázat). Ezt követően a halálo
zási dinam ikában két zuhanásszerű változást figyeltünk 
meg, 1971-1972, valamint 1979-1980 között (2. ábra). 
Ennek következtében 1990-re Ausztria is azok közé az 
európai országok közé került, amelyekben a vénás beteg
ségek halálozása mérsékelt szintű, 5,8/100 000. Ez a válto
zás jelentős (4. táblázat, 2. ábra). Mivel hazánkban a vé
nás betegségek halálozási adatai éppen ellenkező irányba 
m utatnak, különös figyelemmel kell tanulm ányoznunk a 
zuhanásszerű változások hátterét. Tisztázni kell, hogy az 
Ausztriában megfigyelt kedvező eredmények egyszerűen

1. táblázat: A vénás betegségek kor- és nemspecifikus halálozási rátái 100 000 lakosra, 1970-ben

Ország
Életkor (év) Összes

korcsoport15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-

Anglia ffi 0,3 0,6 1,3 4,4 17,7 52,2 117,3 10,2
és Wales nő 0,3 0,6 2,5 5,4 15,1 48,2 124,8 15,2
Ausztria ffl 0,2 1,2 5,6 13,9 44,0 117,8 269,6 25,5

nő 0,4 2,0 3,4 7,9 30,8 112,2 248,2 32,5
Csehszlovákia ffl 0,3 0,5 2,5 3,7 16,6 39,8 70,8 7,0

nő 0,3 0,9 1,9 4,3 18,3 49,1 98,4 11,4
Finnország ffl - - 2,1 6,4 15,8 35,4 83,3 5,8

nő 0,2 0,6 2,8 6,4 15,9 52,7 147,3 11,9
Franciaország ffl - 0,5 1,6 3,5 10,1 22,0 50,9 4,9

nő 0,3 0,4 1,5 2,2 6,2 16,7 50,4 6,1
Magyarország ffl - 0,7 2,3 5,0 19,2 44,4 95,7 9,0

nő 0,2 0,8 2,0 6,8 18,9 49,3 108,0 12,5
Német Szöv. Közt. ffl 0,1 0,4 1,2 4,6 13,1 31,9 53,6 6,1

nő 0,2 0,8 2,3 5,8 11,4 38,3 63,7 9,0
Olaszország ffl 0,1 0,2 0,8 1,3 3,4 8,6 14,6 1,6

nő 0,1 0,3 0,6 1,2 3,1 8,4 14,9 2,0
Svájc ffl - 0,9 0,8 4,1 12,2 27,0 58,2 5,5

nő 0,2 0,5 1,9 4,9 7,5 20,9 71,6 7,0
USA ffl 0,4 0,9 2,7 6,7 17,4 40,2 78,1 7,3

nő 0,7 1,6 3,0 5,5 11,3 28,7 65,9 7,1
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2. táblázat: A vénás betegségek kor- és nemspecifikus halálozási rátái 100 000 lakosra, 1980-ban

Ország
Életkor (év)

75-
Összes

korcsoport15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Anglia ffi _ 0,2 0,9 3,1 8,3 25,9 60,8 5,9
és Wales nő 0,2 0,6 1,3 3,6 8,5 27,1 86,5 11,0
Ausztria ffl 0,2 0,4 0,6 1,5 8,8 20,7 62,4 5,2

nő 0,5 0,6 1,0 2,3 6,4 22,7 72,4 9,3
Csehszlovákia ffl - 0,5 1,3 3,1 14,2 42,9 85,6 7,3

nő 0,1 0,2 0,9 4,1 11,4 37,0 82,6 9,6
Finnország ffl 0,3 0,7 0,7 3,7 13,9 32,7 113,5 6,9

nő - 0,5 - 1,4 8,7 31,4 121,4 10,7
Franciaország ffl - 0,2 0,4 1,2 2,4 6,7 18,2 1,7

nő - 0,1 0,3 0,6 1,8 6,0 23,1 2,7
Magyarország ffl 0,3 0,7 2,8 4,0 21,7 71,8 184,6 14,9

nő 0,3 1,0 1,7 5,6 18,6 65,7 192,7 20,5
Német Szöv. Közt. ffl 0,1 0,2 0,9 2,1 5,7 14,6 28,8 3,2

nő 0,1 0,2 1,0 2,0 4,2 13,9 31,9 4,9
Olaszország ffl 0,1 0,1 0,2 0,7 2,3 5,0 11,7 1,2

nő - 0,1 0,4 0,1 1,0 5,5 12,6 1,6
Svájc ffl - 0,4 1,4 2,5 12,6 52,4 114,0 10,1

nő 0,4 0,2 1,4 3,4 6,7 31,8 119,9 12,5
USA ffl 0,1 0,2 0,5 1,0 2,6 4,3 10,4 1,0

nő 0,1 0,2 0,5 1,0 1,6 3,7 10,0 1,2

3. táblázat: A vénás betegségek kor- és nemspecifikus halálozási rátái 100 000 lakosra, 1990-ben

Ország
Életkor (év)

75-
Összes

korcsoport15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Anglia ffi 0,1 0,2 0,5 1,5 4,8 12,4 32,6 3,4
és Wales nő 0,1 0,3 0,3 1,3 4,2 13,8 47,5 6,3
Ausztria ffl - 0,2 0,4 2,3 4,3 14,1 47,4 3,9

nő 0,5 0,2 - 1,9 4,5 12,6 60,8 7,6
Csehszlovákia ffl - 0,3 1,3 4,2 10,4 24,2 56,8 5,0

nő - 0,3 1,0 2,2 7,9 20,6 60,9 6,7
Finnország ffl - - 0,5 1,0 2,5 7,3 19,9 1,6

nő - - 0,2 1,4 1,9 9,8 18,1 3,4
Franciaország ffl - 0,1 0,3 0,5 2,0 5,8 20,6 1,7

nő - 0,1 0,4 0,6 1,7 4,4 28,6 3,2
Magyarország ffl 0,1 1,7 3,3 8,9 28,3 59,9 200,2 16,8

nő 0,3 0,9 2,0 5,1 15,4 59,2 210,5 22,8
Német Szöv. Közt. ffl 0,1 0,3 0,8 1,9 6,2 14,6 35,7 3,6

nő 0,4 0,3 0,7 1,9 4,6 11,5 38,0 5,7
Olaszország ffl - 0,1 0,1 0,3 1,4 3,8 12,1 1,1

nő 0,1 0,1 0,2 0,4 1,0 2,8 14,4 1,6
Svájc ffl 0,4 0,2 0,4 1,6 7,9 26,5 84,3 7,1

nő 0,2 0,7 1,0 1,6 4,2 24,1 115,3 12,9
USA ffl 0,1 0,1 0,3 0,6 1,4 2,7 6,3 0,7

nő 0,1 0,3 0,5 1,0 1,9 6,1 0,8 0,8

a hatékony, új throm bo-profilaktikus m ódszereinek kö
vetkezetes alkalmazásának köszönhetők, vagy a javulást 
az osztrák gazdasági-egészségügyi viszonyokban bekö
vetkezett más változások magyarázhatják.

Svájc az egyetlen nyugat-európai ország, ahol a vénás 
betegségek halálozási m utatói kedvezőtlenül alakultak. Itt 
a vénás betegségek m ortalitása 1970-ben még mérsékelt 
volt, 6,3/100 000.1990-re azonban ez az érték 10/100 000- 
re emelkedett (4. táblázat, 2. ábra). Az észlelt kedvezőtlen 
tendencia azért is különös, m ert az új preventív m ódsze
reket idejében bevezették, a phlebologiai gondozás k itű 
nő, az ország gazdasági, népegészségügyi helyzete közis
m erten kedvező.

Magyarországot a WHO 1970-ben még a mérsékelt 
vénás eredetű  m ortalitást felmutató országok közé so
rolta (10,8/100 000). A vénás halálozási arányok ekkor 
még Csehszlovákiában (9,8/100 000) és Finnországban 
(9,0/100 000) hasonlóak voltak, Angliát m egelőztük 
(12,7/100 000), a szomszédos Ausztriához viszonyítva 
(29,2/100 000) pedig a vénás betegségek okozta halálozás 
hazánkban kifejezetten kedvező volt. Szám okban kife
jezve 1970-ben Magyarországon 448 férfi és 668 nő, ösz- 
szesen 1116 beteg halt meg vénás betegségekben (1., 4. 
táblázat).

1990-re ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Ek
korra a vénás betegségek okozta halálozás gyakorlatilag
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4. táblázat: A vénás betegségek halálozási rátái az általános
népességben 100 000 lakosra

1970 1980 1990

Anglia és Wales 12,7 8,4 4,9
Ausztria 29,2 7,3 5,8
Csehszlovákia 9,2 8,5 5,9
Finnország 9,0 8,8 2,5
Franciaország 5,5 2,2 2,5
Magyarország 10,8 17,7 19,8
Német Szöv. Közt. 7,5 4,0 4,7
Olaszország 1,8 1,4 1,4
Svájc 6,3 11,3 10,0
USA 7,2 1,1 0,8

megduplázódott (19,8/100 000). Számokban kifejezve 
ebben az évben 837 férfi és 1227 nő, összesen 2064 beteg 
vesztette életét vénás betegségek miatt. Míg a vizsgált 
országokban 1990-re -  Svájc kivételével -  a vénás beteg
ségek m ortalitása m indenütt észrevehetően csökkent, 
így 100 000 lakosra számítva Csehszlovákiában 5,9, F inn
országban 2,5, Angliában 4,9, Ausztriában 5,8 -  a hazánk
ban észlelt érték az elérhető adatok  szerint Európában a 
legm agasabb (3.,4. táblázat, L , 2. ábra).

Ettől az életkortól kezdve a m utatók folyamatosan tovább 
emelkedtek. Nőknél a vénás eredetű mortalitás kor szerinti 
megoszlása egyenletesebb, ugyanakkor a halmozódás az 
öregkorban számottevőbb, m int a férfiaknál (1., 2. ábra).

A nemek különbségét tekintve Magyarországon is nő
kön nagyobbak a halálozási rá ták . Az összes korcsopor
tot értékelve a férfi: nő arány százezer lakosonként 1970- 
ben 9,0 : 12,5,1980-ban 14,9 : 2 0 ,5 ,1990-ben 16,8 : 22,8.

Összességében vizsgálataink szerint a 75 évnél idő
sebb nők veszélyeztetettsége a legnagyobb (1., 2. ábra).

A
_ ------  Olaszország ........ NSZK
ч USA -------Anglia és Wales

— Franciaország

1990

1. ábra: A vénás betegek halálozása Magyarországon, nemek 
szerint 100 000 lakosonként

2. ábra: A vénás betegségek halálozása Közép- és Kelet- 
Európában, 100 000 lakosonként

A vénák betegségeire visszavezethető mortalitás kor- 
megoszlását tekintve a halálozási értékek emelkedését 
hazánkban a 45-54-es korcsoportban észleltük. Ugrás
szerű növekedés az 55-64-es korcsoportban alakult ki.

3. ábra: A vénás betegségek halálozása Nyugat-Európában és 
az USA-ban 100 000 lakosonként

Megbeszélés

A VTE-k földrajzi megoszlását m ár a WHO m egbízható 
adatgyűjtését megelőzően is tanulmányozták. Egyes 
vizsgálatok arra utaltak, hogy MVT és PE gyakrabban 
fordul elő az európai országokban és az Egyesült Álla
m okban, m int másutt. Japánban, Kyushuban és A m eriká
ban, Bostonban végzett, jól összehasonlítható korú  elhal
tak boncolása során ez a különbség nyilvánvaló volt (7). 
Egy nem zetközi vizsgálat, am elyben számos patológiai 
osztályról származó, 782 344 boncolási jegyzőkönyv 
adatait dolgozták fel, és am elynek során 18 090 halálos 
PE-t észleltek, azt mutatta, hogy  Európában, az USA-ban 
és Kanadában a gyakoriság 2,5-5% , míg Dél-Ameriká- 
ban és Ázsiában kevesebb, m in t 0,5% (9,32).

Halálos PE a Dél-Afrikában élő fehéreken 2,8%-os, bantu 
négereken 0,6%-os gyakorisággal fordult elő, ugyanakkor az 
Egyesült Államokban a fehér és fekete lakosság körében meg
közelítően egyforma incidenciát találtak. Ezek az adatok, va
lamint az a megfigyelés, hogy Németországban és Norvégiá
ban a két világháború alatt a vénás thromboemboliás szövőd
mények előfordulása csökkent, arra utalnak, hogy a táplál
kozás fontosabb kockázati tényező lehet, mint a geográfiai 
faktorok és a faji hovatartozás (1, 19). Figyelembe kell azon
ban vennünk azt is, hogy az Egyesült Államokban a feketék 
sokkal szegényesebben táplálkoznak, mint a fehérek (3). 
Újabb amerikai vizsgálatok feketéken gyakrabban mutattak 
ki VTE-t, az adaptált relatív rizikó 1,25,95%-os megbízhatósá
gi intervallum 1,15-1,36 (14).

Délkelet-Ázsiában sokáig tartotta magát az a felfogás, hogy 
a VTE a „fehér ember betegsége” és az ázsiai lakosságon mind
össze 0,4%-ban fordul elő. A korszerű noninvazív diagnoszti
kus módszerek bevezetésével azonban kiderült, hogy a vénás 
betegségek az ázsiaiakat sem kímélik. Impedancia pletizmo- 
gráfia és duplex ultrahangos vizsgálatokkal kimutatták, hogy a 
Fülöp-szigeteken -  amelynek lakossága 90%-ban filippinókból, 
10%-ban pedig kínaiakból és indiaiakból áll -  a VTE-k gyakori
sága 13% (35).
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A Throm boem boliás Rizikófaktor Konszenzus Cso
port (THRIFT) m egállapítása szerint epidemiológiai-, 
boncolási és radioizotópos vizsgálatok egyaránt arra 
utalnak, hogy a VTE-k kockázata az életkor előrehaladtá
val exponenciálisan nő. Az a határvonal, amely felett a 
rizikó jelentősen fokozódik, 40 év (33). A legújabb am e
rikai kórbonctani vizsgálatok szerint m íg 65-69 év 
között az éves incidencia aránya 1000-es populációra 
számítva 1,3 és 1,8,85-89 év között ez az arány m ár 2,8 és 
3,1 (14). Idős korban élettanilag vénás dilatatio gyakrab
ban alakul ki, különösen, ha  az idős ember ágyhoz kötött, 
mozgása korlátozott. M indez vénás stasishoz, throm bus- 
képződéshez vezethet (8). Az alsó végtag vénás occlu- 
siójára adott fibrinolyticus válasz 65 év felett csökkent, az 
endothelsejtekből kiválasztott aktivátor mennyisége 
szignifikánsan kisebb (28). Természetes, hogy az életkor 
előrehaladtával a VTE m ás rizikófaktorai is halm ozód
nak: így szívbetegségek, tumorok, varicositas, comb
nyaktörés, csípőízületi, kismedencei, urológiai műtétek, 
tartós ágyhoz kötöttség, stroke, paralízis. A terhesség, 
fogamzásgátló tabletták szedése és az osteoporosis miatt 
alkalmazott oestrogénkezelés magyarázhatja, hogy nő
kön VTE-k gyakrabban fordulnak elő, m int férfiakon (8). 
A halálos PE nőbetegeken észlelt gyakoribb kialakulását 
kórbonctani vizsgálatok is alátámasztják (36).

Saját vizsgálataink m egerősítik a VTE-k m ortalitási 
m utatóiban a korcsoport és a nemek szerinti megoszlás
ra vonatkozó epidemiológiai megfigyeléseket.

Mivel magyarázható azonban hazánkban a vénás 
betegségek m ortalitásának feltűnő növekedése?

Kétségtelen, hogy Magyarországon a bizonyítottan  
hatásos preventív módszerek bevezetése éveket késett. A 
m odern trombozisprofilaxis Európában az 1970-es évek 
elején kezdődött. A kis dózisú, nem frakcionált subcutan 
heparinnal (LDH) végzett első, nagyszabású, interna- 
cionális multicentrikus k linikai vizsgálatok eredményeit 
1975-ben közölték (10). Ezek az eredmények egyértel
műen igazolták, hogy a LDH a MVT és a fatális PE gyako
riságát szignifikánsan csökkenti. Ezt követően a LDH 
profilaxis elindult hódító ú tjára. Angliában 1980-ban a 
sebészek 25%-a, 1990-ben m ár 90%-a használt LDH pro
filaxist (13). Ma világszerte ez az uralkodó throm bo- 
sisiprofilaxis módszer (4, 5). Szerény szám ítások szerint 
évente 200 000 ember a LDH profilaxisnak köszönheti 
életét (13).

Magyarországon a 70-es évek közepén jelentek meg a 
thrombosisprofilaxis új módszereivel kapcsolatos fi
gyelemfelkeltő közlemények (26, 27) és az első prospek
tiv, random izált és kontrollált vizsgálatról, am elyben ob
jektív diagnosztikus m ódszert, radiofibrinogén tesztet 
alkalmaztak, 1980-ban szám oltak be (30). A jó  eredm é
nyek ellenére a korszerű gyógyszeres prevenció alkalm a
zását nálunk idegenkedés, félelem kísérte. Sokan a LDH 
profilaktikus hatását szkeptikusan, kétkedve fogadták, a 
sebészek pedig a vérzéses szövődményektől tartva az új 
m ódszert nem  alkalmazták.

Közben a trombozisprofilaxis-kutatás tovább haladt 
előre, világszerte új, jobb preventív módszereket keres
tek. A rizikófaktorok gondosabb elemzése m ellett 1980- 
ban a kom binált profilaxis (LDH + dihidroergotam in) 
került előtérbe (12,31), 1985-től pedig új perspektívákat 
nyitott meg a kis molekulasúlyú heparinok (LMWH) al

kalmazása. Egy nagyszabású, 19 olasz sebészeti klinikán 
végzett kettős vak, random izált vizsgálat során a LMWH 
nemcsak a fatális PE-k előfordulását, hanem  az általános 
összm ortalitást is szignifikánsan csökkentette (23). Nap
jainkban 3 metaanalízis bizonyította, hogy a LMWH-k a 
nem frakcionált, standard heparin t nemcsak helyettesít
hetik, de kevesebb m ellékhatással jobb throm boprofilak- 
tikus eredményekhez vezetnek (11,16,21).

Míg a VTE-k egészségügyi, gazdasági jelentőségét 
egyre több országban ism erték fel, a legtöbb m agyar kór
házban még ma sincs tervezett megelőzési program , a 
célzott trombozisprofilaxis ma sem általános. N apjaink
ban is kísért a kis dózisú anticoagulatiós prevenció ha
tásában való kétkedés. Ugyanakkor sokan a fatális tüdő
embóliát elkerülhetetlen „sorscsapásnak”, „végzetszerű 
tragédiának” tartják, amiről az orvos igazán nem  tehet. 
Hozzájárul m indehhez az is, hogy míg a prevenció jó té
konyhatásai -  éppen a profilaxis term észetéből fakadóan 
-  észrevétlenek, a szerencsére ritkán előforduló vérzéses 
szövődmények annál látványosabbak.

De nemcsak a megelőzés területén, hanem  a VTE-k 
kezelésében is komoly hiányosságok észlelhetők kórhá
zainkban. Sokan a gyakorlatban az oralis anticoagulatiós 
kezelés során a betegeket defenzív szempontból nem a 
kijelölt, terápiás INR tartom ányban tartják. Ez ugyan az 
orvos szám ára biztonságos, m ert a vérzésnek nincs koc
kázata, de a beteg számára egyenlő a hatástalan kezelés
sel. Gyakori hiba az is, hogy a kum arin  kezelést nem  kel
lően monitorozzák vagy korán abbahagyják.

A vénás mortalitási adatok hazánkban megfigyelt kedve
zőtlen alakulásához természetesen más tényezők is hozzájárul
hattak. A Magyarországon végbement gyökeres politikai-gaz
dasági átalakulást a társadalom életét megrendítő válságok kí
sérték. Az elszegényedés folyamata a 80-as évek végén, 90-es 
évek elején előrehaladt, a szociális feszültségek növekedtek. A 
szociális ellátórendszerek és a társadalombiztosítás átalakítá
sára a gazdasági visszaeséssel egy időben került sor. A népesség 
fogyásával párhuzamosan a társadalom fokozatos elöregedése 
figyelhető meg, ugyanakkor a nyugdíjból élő idős korosztály 
helyzete romlik. A nyugdíjak reálértéke a fizetések értékcsökke
nésével is nagyobb mértékben zsugorodik. Az infláció és a 
gyógyszerárak emelkedése pedig a beteg és idős embereket 
sújtja legerősebben. Az egészségtelen táplálkozás, a testmozgás 
hiánya, a dohányzás, az alkoholizmus és drogfogyasztás hoz
zájárul a lakosság egészségi állapotának általános romlásához.

A háttértényezők és okok alaposabb feltárását előse
gítené, ha pontos adatok állnának rendelkezésünkre a vé
nás betegségek és ezek kockázati tényezőinek eloszlásá
ról a magyar népességen belül, a főbb szociális, környe
zeti és kulturális m utatók szerint. A m ortalitási elem zé
sen túl ezért további epidemiológiai tanulm ányok szük
ségesek, amelyek az alapellátásban, a rendelőintézetben 
és a kórházban kezelt vénás betegségben szenvedő bete
gek morbiditási m utatóit vizsgálják. Ezen kívül k ó rh á 
zainkban a VTE-k ellen szervezett megelőzési program  
bevezetését, a korszerű thrombosisprofilaxis rendszeres 
alkalmazását is szükségesnek tartjuk.
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A Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Egészségügyi Főosztálya

e llen ő rző  fő o rv o s o k a t
keres.

A munkakörök betöltésének feltételei:
- a klinikai orvostudomány legalább egy 
szaktudományából megszerzett szakorvosi képesítés

- legalább ötéves szakmai gyakorlat
- érvényes erkölcsi bizonyítvány.
A kiválasztásnál az egészségbiztosítási-orvosszakmai 
ismeretekkel, egészségügyi ellenőrzési gyakorlattal 
rendelkezők előnyt élveznek.
Az illetmény megállapítására a köztisztviselői törvény troeKiooni szemeiyesen vagy a lu-uioo-as 
alapján kerül sor.

A jelentkezéseket írásban az önéletrajz, 
a szakképesítést bizonyító okmányok másolata, 
valamint a korábbi szakmai tevékenységre vonatkozó 
működési bizonyítványok benyújtásával a hirdetés 
megjelenésétől számított 15 napon belül az alábbi 
címre kérjük:
FPEP Humánpolitikai Főosztály 
1081 Budapest, Fiumei út 19/a 
Levélcím: 1430 Budapest, Pf. 1.
Érdeklődni személyesen vagy a 113-3163-as 
telefonszámon lehet.
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A BIZTONSÁG NÉHA 
EGYSZERŰ DOLGOKON MÚLIK

A probléma
A világon nagyon sok embert 
érint az önkéntelen vizelet
vesztés — az inkontinencia — 
problémája. Nők és férfiak kor
osztálytól függetlenül egyaránt 
szenvednek kellemetlenségeitől, 
mozgásszabadságuk és társas 
érintkezésük — aktív életvitelük — 
korlátozottságától.
Gyakran az érintettek sem tud
ják, hogy a visszatartó képesség 
hiánya ma már nem feltétlenül 
jár együtt az életminőség drasz
tikus romlásával -  hogy gondja
ikra létezik megoldás.

A biztonságos megoldás
A magabiztos és szabad életvitel
hez tökéletes biztonságérzet 
szükséges.
Cégünk, az SCA Mölnlycke vi
lágelső az inkontinencia kezelé
sére szolgáló gyógyászati termé
kek piacán. Folyamatos fejlesz
téseivel arra törekszik, hogy be
tétei nagy nedvszívóképessé
gükkel, speciális anyagaikkal és

technológiai megoldásaikkal 
mind nagyobb komfortot és 
biztonságot nyújtsanak az érin
tettek számára, lehetővé téve ez
zel, hogy a mozgásszabadság és a 
társaslét örömeit — problémáik 
ellenére is — újból felfedezhessék.

TENA
A TENA védőeszközcsalád szé
les termékválasztékával az in
kontinencia minden szintjéhez 
megoldást kínál. Az enyhe és 
középsúlyos inkontinencia ellá
tását kisebb méretű, diszkrét, 
ugyanakkor biztonságos betétek 
szolgálják, a súlyos állapot keze
lését pedig nagy nedvszívású be
tétek és betéttel egybeépített 
nadrágok — slipek — segítik.

Rendelhetőség
A TENA betétek és slipek nagy 
része az Országos Egészségbiz
tosítási Pénztár által támogatott, 
felírható.
Az SCA Mölnlycke csomagkül
dő szolgálata szállítja házhoz a

megrendelt mennyiséget, de 
gyógyszertárakban és gyógyásza
ti segédeszközboltokban is be
szerezhető.
Részletes információért és ingye
nes termékmintáért forduljon 
ügyfélszolgálatunkhoz:

INKO-INFO: (06-1) 160-6351 
Zöld szám: (ingyenesen hívható) 

(06-80) 20-10-20 
hétköznapokon 9Ü0- 1300 óráig

Cím: 1031 Budapest, 
Rozália u. 33.

Tena
A biztonság kedvéért



A  nyákoldás é s  az orrlégzés javítása m indennapos orvosi feladat!

Paxirasol® ■*** ^
s ■

Ж S l i w x i i * ’é a nyák oldásával elősegítik a sűrű, tapadós 
váladék eltávolítását a légcsőből és a hörgőkből 

é  csökkentik a kínzó köhögési ingert és megkönnyítik 
a váladék felköhögését

é  antibiotikumokkal egyidőben alkalmazhatók

Paxirasol® orrspray
é helyi hatású nyákoldó készítmény 
é javítja az orrlégzést és védi az égő, 

fájdalmas nyálkahártyákat 
é megelőzi az ormyálkahártya kiszáradását

Hatóanyag
8 mg bromhexinum chloratum tablettánként, 

120 mg bromhexinum chloratum 
(60 ml) oldatban, 0,02 g bromhexinum chlo

ratum 10 g-os üvegenként

Javallatok
Tabletta és oldat: Minden olyan légzőszervi megbetegedés, amelyben a 
hörgőváladék elfolyósítása és felköhögésének könnyítése szükséges 
(pl. krónikus bronchitis, krónikus obstruktiv tüdőbetegségek).
Orrspray: Az orr- és orrgarat nyálkahártya kiszáradásának, illetve a nyák 
besűrűsödésének, pörkösödésének a megakadályozása.



ER ED ETI K ÖZLEM ÉNYEK

Alacsonyabb csontsűrűség (osteopenia) raromenorrhoeás 
és szekunder amenorrhoeás serdülő lányok körében
Csermely Tamás dr., Halvax László dr., Schmidt Erzsébet dr.1, Zámbó Katalin dr.1, Péterfai János, 
Vadon Gábor dr.1 és Szabó István dr.
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (igazgató: Szabó István dr.)
Pécsi Diagnosztikai Központ (igazgató: Vadon Gábor dr.)1

A csontritkulás előfordulása serdülő és fiatal felnőtt kor
ban, speciális am enorrhoeát előidéző esetekben (ano
rexia nervosa, túlfokozott sport, balett stb.) egyre in
kább ism ert. A 16-18 éves lányok között jelentkező, 
„tisztán” hypothalamo-hypophyseo-ovarialis insuffici- 
entiára, m int előidéző okra visszavezethető rarom enor- 
rhoea, ill. szekunder am enorrhoea következtében ki
alakuló osteopenia előfordulási gyakorisága még ke
vésbé vizsgált. A szerzők 19, fenti korosztályú és vérzés
zavarban szenvedő leány horm onális (FSH, LH, prolak- 
tin, östradiol, progeszteron, tesztoszteron, LH/FSH), és 
ion (Ca++, PO43', Na+, K+, Cl ) param étereit határozták 
meg, valam int a lumbális gerinc csontsűrűség (BMD) 
értékeit vizsgálták, és e változók között összefüggést 
kerestek. Három esetben észleltek kifejezett, a nem és 
kor szerinti norm ál átlagértékhez viszonyítva a kétsze
res szórás alá eső BMD csökkenést, osteoporosist. Tíz 
betegnél a BMD a mínusz egyszeres és kétszeres szórás 
között helyezkedett el, osteopeniát tükrözve. Hat leány 
BMD értéke volt csak az egyszeres szórás értékhatáron 
belül, mely norm álisnak tekinthető. A BMD csökkenés 
a klinikai [életkor, testsúly, testmagasság, testtöm egin
dex (BMI), menarche és am enorrhoea ideje], a szérum 
horm onális és az ion param éterek közül csak a BMI 
értékekkel m utatott lineáris pozitív korrelációt. A m ért 
alacsony BMD jelentősége a 30 év körüli korban maxi
m um  értéket elérő csúcs csonttömeg feltehető csökke
nésében rejlik, melynek következtében a klimakteriális 
osteoporosis jelentkezése koraibb és súlyosabb fokú 
lehet. A vizsgálatok alátám asztják a fenti vérzészavarok 
hatékony kezelésének szükségességét az osteoporosis 
prevenciója szempontjából is.

Kulcsszavak: csontsűrűség, BMD, adolescens kor, raromenorr- 
hoea, amenorrhoea

A csontanyagcserét, a csont ásványianyag-tartalm at szá
mos faktor befolyásolja, így táplálkozási tényezők (40), a 
szervezet kalcium anyagcseréje (28), D3-vitamin-ellá- 
tottsága (3), a fizikai aktivitás (11), továbbá különböző 
horm onális tényezők: pajzsm irigy horm onok (16,. 
kalcitonin ( 50), parathorm on (25), szexuálszteroidok 
(39, 41, 43). Ez utóbbiak közül főleg az ösztradiol (25) 
m eghatározó szerepe nyilvánvaló, melyet bizonyít, hogy

Reduced bone mineral density among adolescent girls 
with oligomenorrhea or secondary amenorrhea.
Occurrence of reduced BMD am ong adolescent girls 
and young wom en due to certain  specific o ligom enor
rhea or am enorrhea (anorexia nervosa, excessive sport 
or ballet, etc.) is well known. However the prevalence of 
osteopenia am ong 16-18 years old girls with the  cycle 
disorders m entioned above -  caused by “pu re” hypo- 
thalam o-pituitary-ovarian isufficiency -  is no t yet suf
ficiently examined. The horm onal (FSH, LH, prolactin , 
LH/FSH, estradiol, testosterone, progesterone) an d  ion 
(Ca++, PC>43-, Na+, K+, Cl ) param eters and the bone m ine
ral density (BMD) of the lum bar spine of 19 girls age 
16-18 with oligom enorrhea or secondary am enorrhea, 
due to hypothalam o-pituitary-ovarian axis insufficien
cy were investigated, and correlation were searched for 
among them. In 3 of the case significant BMD reduction  
was found with a value lower than the -  2 SD. com pared 
to the age, sex and race m atched control values, show
ing definite osteoporosis. The BMD of 10 girls was b e t
ween the -  2. SD. and -  1 SD.: they had osteopenia. Only 
6 of them  had norm al BMD ranging from the -  1 SD. to 
the + 1 SD. Neither the ion or horm onal values, n o r the 
clinical param eters (height, weight age, age at m en a r
che, duration of am enorrheic period) showed co rre la
tion with the BMD values, except of the body m ass in 
dex (BMI), which showed a loose positive linear co rre
lation. The m easured low BMD values have a signifi
cance, referring to a possible reduction in the  peak 
BMD. Patients having low peak BMD have an  inclina
tion for earlier, and more sever osteoporosis an d  frac
tures in the climacteric decades. These results em pha
size the need of effective and early treatm ent o f adoles
cent bleeding disorders from the point of view o f p re
vention of osteoporis as well.

Key words: bone mineral density, BMD, adolescent, oligomen
orrhea, amenorrhea

a klimakteriális osteoporosis előfordulásának egyik fő elő
idézője a petefészek működésének, ösztrogén produkció
jának megszűnése. Éppen ezért létjogosult, és egyre elter
jedtebb napjainkban e korosztály homonpótló kezelése.

Ösztrogénhiányos állapot a női szervezetben sajnála
tos m ódon korábban is előfordulhat, melyek egy része 
m ár bizonyítottan csökkent csont ásványianyag-tarta- 
lomhoz vezet. így  például a klim ax praecox (24, 31) és

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 43. szám 2735



anorexia nervosa betegségek (33), tartós GnRH analóg 
terápia (22) [pl. endom etriosis (42), pubertás praecox 
(35) kezelése kapcsán], p rim er am enorrhoea [Turner- 
(38), Swyer- (5,30) és csíkgonád (49) szindróma] esetén 
írtak  le ilyen jellegű csontelváltozást. Ismert továbbá a 
versenyszerűen sportolók [tornászok, atléták (17,45) és a 
balett-táncosok (48)] am enorrhoeájához társuló csont- 
ritkulás. Tekintettel arra, hogy ezek az állapotok fiatalabb 
korban fordulnak elő, és súlyosságuk sem éri el a k lim ak- 
terium ban előforduló mértéket, helyesebb az osteoporo
sis helyett e csökkent csontsűrűségre az osteopenia e lne
vezést alkalmazni.

A serdülő, 16-18 éves lányok körében gyakori p a n a 
sza menstruációs ciklus rendszertelensége, a rarom enorr- 
hoea, illetve a 3 hónapot m eghaladó másodlagos v ér
zéskimaradás, azaz a szekunder am enorrhoea (2). Ezek 
hátterében nem  ritkán a hypothalam us-hypophysis- 
ovarium tengely elégtelen m űködése figyelhető meg (8), 
mely abszolút vagy relatív ösztrogénhiányos állapoto t 
idéz elő a fiatal leány szervezetében. Kevésbé ism ert, 
hogy ezekben, az egyébként egészséges és normális éle t
m ódot élő serdülőkben megfigyelhető-e, és ha igen, m ely 
m értékben a csontdenzitás csökkenés, mely továbbiak
ban vizsgálatunk tárgyát képezte.

Beteganyag, módszer
A Pécsi Orvostudományi Egyetem Szülészeti, Nőgyógyászati 
Klinika gyermek-nőgyógyászati szakrendelésén 1995. január 1. 
és december 31. között jelentkezett, 16-18 éves leány közül 19 
beteget vizsgáltunk, akik raromenorrhoeáról vagy szekunder 
amenorrhoeáról panaszkodtak, és az alábbi anamnesztikus 
kritériumoknak megfeleltek: a vérzészavar hátterében belgyó
gyászati megbetegedés, gyógyszerszedés, anorexia nervosa 
vagy túlzott fogyókúra, súlyosabb endocrin eltérés nem volt 
kimutatható. A betegek egészséges életmódot éltek, nem spor
toltak versenyszerűen, nem balettoztak, testalkatuk normális 
volt, sem obesitas, sem túlzott soványság nem fordult elő közöt

tük. Önmaguk által kontrollált étrendjük elmondásuk alapján 
átlagos volt, diétás megszorításokról nem számoltak be. Míg a 
raromenorrhoea diagnózisát a menstruációs vérzések 35 nap
nál ritkábban való jelentkezése esetén, addig a szekunder ame- 
norrhoeáét minimum 3 hónapos vérzéskimaradás esetén állí
tottuk fel. Az így általunk képzett, bizonyos tekintetben ho
mogénnek ítélt betegcsoportnál az alábbi vizsgálatokat vé
geztük el.

A pubertás fejlődési stádiumának megítélésére az emlők fej
lettségi állapotát, a pubes és az axilla szőrzetének kifejlettségét 
vizsgáltuk, és ezt a Tanner pontrendszer segítségével értékeltük. 
Szomatikus paraméterek közül a testúly és testmagasság mérése 
segítségével kiszámoltuk a testtömegindexet (body mass index, 
BMI): testsúly (kg)/testmagasság a négyzeten (m2). Rutinszerű 
bimanuális nőgyógyászati vizsgálattal tájékozódtunk az uterus 
fejlettségi fokáról, melyet 3 kategóriába soroltunk: infantilis, ju
venilis vagy felnőtt típusú. A méh nagyságát, a belső genitáliák 
állapotát nőgyógyászati ultrahangvizsgálattal is ellenőriztük 
(lehetőség esetén vaginális UH transducerrel).

A betegek hormonális státusának elemzéséhez szérum FSH, 
LH, prolaktin, ösztradiol, progeszteron és tesztoszteron meg
határozásokat végeztünk el, melyek klinikánk laboratóriumá
ban radioimmunoassay-vel készültek. A gonadotropinok ará
nyából kiszámoltuk az LH/FSH hányadost.

A szérum ion paraméterek közül a Ca++, POd", Na+, K+, Cl“ 
mennyiségét vizsgáltuk, melyek meghatározását a POTE Köz
ponti Kémiai Intézet rutin laboratóriumában végezték el.

A csont ásványianyag-sűrűséget (bone mineral density, 
BMD) a lumbális gerinc csontdenzitometriás vizsgálatával 
“dual energy X-ray absorptiometriával” (DEXA-val) határoz
tuk meg, Hologic QDR-2000 típusú denzitométerrel (37). Te
kintettel arra, hogy a klinikai gyakorlatban még csak a klimak- 
tériumban, ám a serdülők körében (reproductiv kor!) még nem 
elterjedt, bár alacsony dózisú [dózisegyenértéke < 3 mSv, ami a 
standard mellkasfelvétel sugárdózisának kb. ‘A-od része (1)], 
de mégis sugárterheléssel járó vizsgálóeljárásról volt szó, a 
vizsgálat előtt a betegeket, és tekintettel fiatal korukra, a jelen 
lévő szülőt, írásos tájékoztatóval felvilágosítottuk, és a vizs
gálathoz önkéntes hozzájárulásukat kértük. A vizsgálati proto
kollt a POTE Regionális Kutatásetikai Bizottsága jóváhagyta. 
Ezen elenyésző, azonban mégis létező sugárterhelés veszély mi
att vizsgálataink során kontroll csoporthoz való viszonyítástól 
el kellett tekintenünk, bár erre könnyen és egyszerűen módunk 
nyílott volna (pl.: fogamzásgátló tabletta iránti kérelemmel am
bulanciánkon jelentkező, de azt még nem szedő 16-18 éves

1. táblázat: A vizsgálatban szereplő betegek klinikai paraméterei

Betegek
sorszáma

Életkor
(év)

Menarche
(életév)

Amenorrhoea
időtartama

(hónap)
Testsúly

(kg)
Testmagasság

(cm)
Testtömeg
index, BMI 

(kg/m2)

í. 16 13 5 45 155 19,13
2. 16 13 2,5 64 170 22,15
3. 17 14 4 55 170 19,03
4. 16 13 10 50 153 19,09
5. 18 13 2,5 54 164 20,08
6. 17 13 3 54 163 20,32
7. 18 12 9 53 167 19,17
8. 17 15 4 55 165 19,51
9. 17 15 3 64 173 21,38
10. 16 15 12 58 161 19,72
11. 17 13 4 63 170 21,80
12. 18 13 10 64 166 23,23
13. 17 11 6 55 165 20,20
14. 18 12 6 54 160 21,09
15. 17 13 10 60 170 20,76
16. 16 14 6 58 171 19,84
17. 16 10 6 63 160 24,79
18. 17 13 7 55 166 19,96
19. 17 12 5 53 162 20,20

Átlag 16,89 13,00 6,05 55,11 164,95 20,33
Szórás ±0,74 ± 1,29 ±2,89 ±7,34 ±5,53 ±2,13

Normál
tartomány 19-25
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2. táblázat: A vizsgálatban szereplő betegek szérum hormon-koncentrációi

Betegek
sorszáma

Ösztradiol
(pmol/1)

Progeszteron
(nmol/1)

Tesztoszteron
(nmol/1)

Prolaktin
(mNE/1)

FSH
(NE/1)

LH
(NE/1)

LH/FSH
arány

í. 244 1,0 3,6 107 8,2 1,6 0,20
2. 154 0,8 4,0 196 4,8 7,8 1,62
3. 242 2,0 3,7 283 5,8 11,3 1,95
4. 177 0,7 1,4 277 5,8 1,5 0,26
5. 293 0,6 3,9 317 4,0 4,0 1,00
6. 190 1,3 3,4 392 2,8 3,2 1,14
7. 132 2,2 3,7 162 5,9 1,1 0,19
8. 139 1,0 1,7 413 6,5 8,7 1,34
9. 194 1,0 3,6 261 6,5 10,0 1,54
10. 163 1,8 2,8 361 6,9 19,8 2,47
11. 146 0,9 3,8 164 4,8 6,0 1,25
12. 241 0,5 3,9 272 2,8 1,3 0,46
13. 156 0,7 3,5 220 7,0 6,7 0,96
14. 113 3,0 3,8 345 7,7 13,4 1,74
15. 118 0,3 1,3 381 5,1 5,9 1,16
16. 194 0,9 2,5 152 5,3 6,1 1,15
17. 233 0,3 3,7 302 6,1 7,8 1,28
18. 131 0,7 4,0 266 4,0 7,0 1,75
19. 149 1,0 3,6 281 5,2 6,9 1,33

Átlag 179,42 1,09 3,41 309,47 5,54 6,85 1,22
Szórás
Normál

± 50,61 ±0,70 ± 1,07 ± 189,06 ± 1,48 ±4,65 ±0,66

tartomány 100-1000 <60 <3,5 <450 <20 <20 < 2,5

3. táblázat: A vizsgálatban szereplő betegek szérum ion paraméterei

Betegek
sorszáma

Kalcium, Ca++ 
(mmol/1)

Foszfát, PO43'  
(mmol/1)

Nátrium, Na+ 
(mmol/1)

Kálium, K+ 
(mmol/1)

Klór, CL 
(mmol/1)

í. 2,31 1,50 141 4,0 96
2. 2,55 1,45 142 4,5 99
3. 2,48 1,49 143 3,6 100
4. 2,37 1,37 142 3,7 95
5. 2,49 1,27 139 3,9 96
6. 2,45 1,01 140 4,1 100
7. 2,17 1,49 142 4,6 97
8. 2,53 1,49 149 4,3 101
9. 2,64 1,47 145 4,4 97
10. 2,65 1,41 143 4,0 99
11. 2,52 1,50 144 3,6 97
12. 2,23 1,44 138 3,8 97
13. 2,64 1,48 143 3,8 95
14. 2,58 1,48 142 3,8 98
15. 2,40 1,48 146 4,3 99
16. 2,39 1,38 144 4,1 99
17. 2,50 1,41 145 3,9 94
18. 2,59 1,32 143 4,0 96
19. 2,40 1,47 139 3,7 98

Átlag 2,48 1,46 142,63 4,01 97,37
Szórás
Normál

±0,15 ± 0,18 ±2,65 ±0,30 ±2,14

tartomány 2,12-2,65 1,0-1,5 136-146 3,5-5,0 95-105

leányok). Erre a célra azonban a csontdenzitometriás 
készülék számítógépes szoftverébe épített, a klimaktérium- 
ban is viszonyítási alapul szolgáló gyári standard [mely a 
készülék adatai szerint sok tízezer vizsgálat felhasználásával 
készült, és a nem és rassz vonatkozásokat is figyelembe veszi 
(1)], életkor szerint megfelelő tartománya számunkra kivá
lóan megfelelt.

A statisztikai analízist a POTE Számítástechnikai Csoport 
közreműködésével a BPMD Statistical Software (Los Angeles, 
California) által készített SOLO 4.0. program segítségével vé
geztük el.

Eredmények

Betegeink klinikai adatait az 1. táblázatban foglaltuk 
össze. Az életkor 16 és 18 év között változott, 16,89 ± 0,74 
átlagértékkel. A m enarche 13,00 ± 1,29 éves korban zaj
lott, az am enorrhoea fennállási ideje 2,5 és 12 hónap 
között volt, átlagértéke 6,05 ± 2,89. A testsúly és testm a
gasság nem  mutatott kim agasló extrem itásokat, 45 kg és 
64 kg között, ill. 153 cm és 173 cm között ingadozott: az
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átlag és szórás értékek 55,11 ± 7,34 kg, valamint 164, 95 
± 5,53 cm . Az utóbbiakból szám olt testtöm egindex átlaga 
20,20 ± 2,13 kg/m2.

A Tanner szerinti pubertális stádium  m eghatározás
nál az em lők fejlettsége a T 3-4-es stádium nak, a pubes 
szintén P 3-4-nek felelt meg, míg a hónaljszőrzet kiala
kulása A 2-4-nek. A nőgyógyászati bimanuális és u ltra
hangvizsgálatok során kirívó, durva eltérést nem  figyel
hettünk  meg, azonban a m éh fejlettsége szempontjából 
szinte valamennyi betegünknél inkább enyhén hypo- 
plasiás jellegű, juvenilis típusú u terust észleltünk: a cor
pus nagysága általában 2-3 cm volt.

A szérum  hormon param étereket a 2. táblázatban 
foglaltuk össze. Az ösztradiol szint 179,42 ± 50,61 mol/1, a 
progeszteron 1,09 ± 0,70 nmol/1, a tesztoszteron 3,41 ±
1,07 nmol/1 átlagértékeket m utatott. A prolaktin átlaga 
309,47 ± 189,06 mNE/1 volt, és a gonadotropinok értéke 
sem té rt el a normál tartom ánytól: FSH: 5,54 ± 1,48 NE/1, 
ill. LH: 6,85 ± 4,65 NE/1, m elynek megfelelően az LH/FSH 
arány átlaga szintén a norm ál tartom ány felső határát 
képező 2,5-es érték alatt volt (átlagértéke 1,22 ± 0,66).

A szérum  ion param éterek közül a vizsgáltak a 3. táb
lázatban  feltüntetettek szerinti átlagértékeket mutattak: 
Ca++: 2,48 ±0,15 nmol/1, P 0 43“: 1,46 ± 0,18 mmol/1, Na+: 
142,63 ± 2,65 mmol/1, K+: 4,01 ± 0,30 mmol/1 és Cl : 97,37 
± 2,14 mmol/1.

Betegeink csontdenzitometriával nyert lumbális ge
rinc (L1-L4) csontsűrűség értékeit a 4. táblázatban tün tet
tük fel. A BMD értékek átlaga 0,905 ± 0,086 g/cm 2 volt. A 
m ért BMD értékeket a vizsgáló készülék szoftverében 
m egtalálható, kornak megfelelő átlagértékhez (1,02 
g/cm 2; 100%) viszonyítva százalékban is kifejeztük. Esze
rin t vizsgált betegeink BMD „Z” score százalék értéke 
88,72 ± 8,43%-os átlagot tükrözött.

4. táblázat: A vizsgálatban szereplő betegek csontsűrűség 
értékei

Betegek
sorszáma

Csontsűrűség, BMD 
(g/cm2)

Százalék
(100% = 1,02 g/cm2) 

(%)

1. 0,867 85,0
2. 0,95 93,1
3. 0,86 84,3
4. 0,77 75,5
5. 1,077 105,6
6. 0,871 85,4
7. 0,873 85,6
8. 0,84 82,6
9. 0,91 89,2
10. 0,89 87,3
11. 0,95 93,1
12. 0,86 84,3
13. 0,81 79,4
14. 0,99 97,1
15. 0,90 88,2
16. 0,98 96,1
17. 1,095 107,4
18. 0,80 78,4
19. 0,90 88,2

Átlag 0,905 88,72
Szórás ± 0,086 ±8,43

Normál
tartomány 0,82-1,22 80-120

Az 1. ábra betegeink m ért, csontdenzitom etriás érté
keinek kor és nem szerinti standard  átlagtól való elté
rését szemlélteti. Három esetben (15,7%) észleltünk a 
norm ál tartom ány alsó határa (-2  SD, 0,82 g/cm 2) alá eső, 
kifejezett csont ásványianyag-csökkenést, osteoporosist 
bizonyító BMD értéket. Tizenkilenc betegünk közül csak 
2 leánynál (10,5%) haladta m eg a csont ásványianyag
tartalom  a kornak megfelelő norm ál átlagértéket (1,02 
g/cm2), míg 10 esetben (52,6%) a kétszeres (0,82 g/cm 2) 
és egyszeres (0,92 g/cm2) szórás között elhelyezkedő, 
enyhe csont ásványianyag-hiányt, osteopeniát tükröző 
eredm ényt kaptunk. Csak 4 leánynál (21,0%) volt a BMD 
érték a m ínusz egyszeres szóráson belül (0,92 g/cm 2 és 
1,02 g/cm 2 között).

-2  SD -1 SD X
Csontsűrűség, BMD (g/cm2)

■ 1 SD

1. ábra: Betegeink csontdenzitometriával nyert BMD 
értékeinek összesített ábrája. Az oszlopok a lumbalis gerincről 
(L1-L4 átlag) nyert BMD értékek eltéréseit ábrázolják a vizsgáló 
készülék szoftverében megadott, nem és kor szerinti normál 
átlagértékektől (X = 1,02 g/cm2) a 19 vizsgált betegnél külön- 
külön. A kornak megfelelő normál tartomány (± 2 SD), a 0,82 
g/cm2 és az 1,22 g/cm2 közötti sávnak felel meg.

A 2. ábra egyik, kifejezett csont ásványianyag-hiányt 
mutató betegünk denzitom etriás diagramját mutatja. 
(Megjegyezzük, hogy e betegünk esetében észleltük a 
legsúlyosabb m értékű BMD csökkenést.)

Nem találtunk korrelációt az egyes szérum horm on- 
és ionparam éterek, testsúly, testmagasság, életkor, am e
norrhoea fennállási ideje, m enarche ideje, valam int a 
csont ásványianyag tartalom , azaz a BMD között. Szig
nifikáns pozitív irányú korrelációt (p < 0,05,3. ábra) csak 
a BMI és a BMD értéke között észleltünk.
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Életkor (év)
BMD (L1-L4) = 0,774 g/cm2

Régió BMD T (30,0)

L1 0,640 -2,59 69%
L2 0,737 -2,65 72%
L3 0,828 -2,32 76%
L4 0,872 -2,22 78%
L1-L4 0,774 -2,48 74%

♦ életkor és nem szerint illesztett 
T = csont csúcstömeg 
Z = életkor szerint illesztett

2. ábra: Egyik 16 éves betegünk lumbalis gerincéről, Hologic 
QDR 2000 készülékkel készült vizsgálati eredmény. A felső 
grafikon szürke tartománya a BMD életkor szerinti normál 
tartományát (± 2 SD) mutatja (g/cm2). А „Г” jel betegünk 
értékét reprezentálja. A táblázatban alul a BMD értékek 
(g/cm2), illetve a „T” score és a „Z” score (százalékos értékben 
is kifejezve) vannak feltüntetve a Li-től I.4-es csigolyáig 
külön-külön és összesítve

3. ábra: A csontsűrűség (BMD, g/cm2) és a testtömegindex 
(BMI, kg/m2) között fennálló lineáris korrelációt mutató 
értékek egyenként, és az ezekre illesztett regressziós egyenes 
(p < 0,05) láthatók

Megbeszélés

A vizsgálat céljaként tűztük ki, hogy a valóban serdülő 
korú, 16-18 éves leányok esetén megvizsgáljuk, hogy 
olyan szekunder am enorrhoea, rarom enorrhoea esetén, 
amikor egyéb kóros állapot (anorexia nervosa, Turner-,

Swyer-, csíkgonád-syndroma, túlfokozott spo rt vagy ba
lett) és organikus ok nem  áll fenn, megfigyelhető-e kóros 
eltérés a csont ásványianyag-tartalomban. Az irodalm i 
adatok főleg az idősebb, inkább a fiatal felnőtt korosz
tályra, [17-21 (46),illetve még idősebb 18-29 évesekre (4, 
12, 14)] vonatkoznak. E betegek száma nem  elenyésző, 
hiszen a „tiszta”, hypothalam o-hypophyseo-ovarialis 
insufficientiában szenvedő reproduktív korú  am enor- 
rhoeás nők előfordulási gyakorisága önm agában 2% (2).

Betegeink szomatikus jellemzőiben, anam nesztikus 
adataiban lényeges kóros eltérést nem tapasztaltunk. A 
m enarche ideje, testsúly, testmagasság átlagos volt, a BMI 
átlaga úgyszintén a norm ál tartom ányon belül (19-25 
kg/cm 2) helyezkedett el. A vérzési zavar fennállási ideje 
alapján (2,5-12 hó) tulajdonképpen két kórképről be
szélhetünk (rarom enorrhoea, szekunder am enorrhoea), 
melyeket egységes megbetegedésnek tekintve vizsgáltuk. 
Ezt abból a megfontolásból tehettük, mely szerint azonos 
etiológia áll hátterükben: a hypothalam us-hypophy- 
sis-ovarium  tengely diszfunkciója (hiszen az ettől eltérő 
etiológiájú betegségben szenvedőket vizsgálatainkból 
eleve kizártuk). A manifesztáció súlyossága közism erten 
lehet eltérő, mely alapján corpus luteum  insufficientia, 
anovulatoricus ciklus, rarom enorrhoea vagy szekunder 
am enorrhoea alakulhat ki (27). Több megfigyelés szerint 
a fiatal korú osteoporosis kialakulásához az anovulációs 
ciklusok hosszan tartó  ismétlődése, ill. gyakori corpus 
luteum  insufficientia (34) önm agában is vezethet. Más 
szerzők leírták, hogy 16-18 éves korban a várható  m enst
ruációs ciklusok 50%-ának kim aradása esetén (rarom e
norrhoea, am enorrhoea) kifejezett osteoporosis kiala
kulásával lehet számolni (29).

A serdülőkori osteopenia hátterében, csakúgy m int a 
klim aktérium ban, legfőbb előidéző okként leggyakrab
ban az ösztrogénhiány áll, melyet anorexia nervosában 
szenvedők, ill. túlfokozott sportot űzők és balett-tánco
sok körében  is megfigyeltek (3,17,25,33,48). Az általunk 
tapasztalt alacsony, norm ál tartom ány alsó határa  körüli 
ösztradiolszint ugyancsak ezt tám asztja alá, mely azon
ban betegeink esetében nem  volt extrém  fokú. A puber- 
tális fejlődés foka csaknem teljesen a kornak  megfelelő 
volt, am it az emlők, a pubes és az axilla állapota (1. Tan- 
ner-score) jól tükrözött. Az alacsony szérum  ösztrogén- 
szint a pubertális fejlődés kiváltásához elegendőnek bi
zonyult, azonban úgy tűnik, hogy a lumbális gerinc BMD 
kornak  megfelelő alakulásához ennél m agasabb, nem  a 
norm ál tartom ány alsó határán  lévő szérum  ösztradiol- 
szintre van szükség (12). Bimanuális és ultrahangvizs
gálattal ez a relatív ösztrogénhiány m ár szintén észlel
hető volt: valamennyi betegünknél hypoplasiás, juvenilis 
típusú u terust észleltünk, melyet más szerzők is megfi
gyeltek m ár (10,14).

A horm onális param étereket elemezve szignifikáns 
eltérést nem  figyelhettünk meg. Mint em lítettük  azon
ban, az ösztradiolszint szem betűnően a norm ál ta rto 
m ány alsó határa körüli értékeket m utatott, melynek kli
nikai megnyilvánulása az uterus hypoplasia volt. Az 
ugyancsak alacsony progeszteron horm onszintek az 
ovuláció hiányára utalnak. A gonadotropinok csaknem  
szubnorm ális alacsony szintjei a fenti megfigyelésekkel a 
hypothalam us-hypophysis-ovarium  tengely insufficiens 
m űködésére engednek következtetni. A szérum  prolak-
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tin értéket vizsgálva hyperprolactinaem iát nem  diag
nosztizálhattunk, holott ez ism erten  gyakori oka a serdü
lőkori vérzészavaroknak (7), ill. ism ert a hyperprolactin
aemia kóroki szerepe a fiatalkori osteoporosis k iala
kulásában is (26, 36). A tesztoszteronszint m érsékelt 
emelkedést mutatott (nem szignifikáns), melynek elle
nére észlelt BMD csökkenés (1. később) az androgének 
osteoporosisban kifejtett p ro tectiv  szerepét (43) látszik 
megkérdőjelezni. Polycystás ovarium  syndrom át illetően 
az irodalom  mind csökkent (18), m ind nem csökkent 
(10) BMD értékekről is beszám ol, azonban anyagunkban 
sem klinikailag, sem az LH/FSH arány által jelzetten tí
pusosnak mondható Stein-Leventhal-syndrom ás bete
get nem  találtunk.

A szérum  ion param étereket vizsgálva számottevő 
eltérést nem  tapasztaltunk, az ionizált kalcium és foszfát 
ion szintje a normál tartom ányon belül volt. Több szerző 
számolt be a diétás Ca++-hiány osteopeniát kiváltó ha tá 
sáról (6, 23). Vizsgálataink so rán  a táplálék Ca++-tartal- 
máról csak nagyvonalakban tájékozódtunk, a betegek el
m ondására hagyatkozva no rm ál étrendet, Ca++-bevitelt 
feltételeztünk, bár ismert, hogy a serdülők esetén m egfi
gyelt megnövekedett, napi 1500 mg calcium igényt a fi
atal leányok étrendje általában nem  fedezi (3,10,19).

A csont ásványianyag-tartalm at „DEXA” m ódszerrel 
(dual-energy-x-ray-absorptiom etria) vizsgáltuk, mely az 
utóbbi évek korszerű, új vizsgálómódszere, és a korábbi 
eljárásokhoz viszonyítva, ta lán  a legjobb hatásfokú is (9, 
21, 46). A trabecularis szerkezetű, spongiosus csontok 
vizsgálatánál észlelhetjük a dem ineralizáció jeleit legko
rábban (40, 48), ezért végeztük m i is vizsgálatainkat a 
lumbális régióban. Emellett a csigolyák vizsgálatát in 
dokolta, hogy a kontroll csoport nehéz hozzáférhetősége 
miatt a vizsgálókészülék szoftverébe gyárilag beépített, 
kor, nem  és rassz szerint egyeztetett standard értékeket 
kellett viszonyítási alapul, norm álértéknek elfogadnunk. 
A használt Hologic QDR 2000-es készülék az általunk 
vizsgált 16-18 éves korosztály tekintetében csak ezen 
lumbális régióban rendelkezik gyári standarddal. Em el
lett a sugárterhelés csökkentése érdekében is döntö ttünk  
csupán egy régió vizsgálata m ellett.

Vizsgálataink során alacsonyabb BMD értéket figyel
hettünk meg csaknem valam ennyi betegünknél, m ely
nek értéke 13 esetben (68,4%) az 1 x-es szórás alatt he
lyezkedett el. A klim aktérium ban elterjedt gyakorlat sze
rint a -1 SD. alá eső értékek m indenképpen osteopeniára 
utalnak, és kezelést, horm on- és kalciumpótlást tesznek 
szükségessé. Ezek közül 3 betegünk esetében (15,7%), 
akiknek csont ásványianyag-tartalm a a 2 x-es szórás alá 
esett, a klimakterialis gyakorlat szerint osteoporosist d i
agnosztizálhatnánk. A fentiek alapján tehát vizsgált n e 
gatív vérzészavarról panaszkodó betegeink 68,4%-a 
csökkent lumbalis csontsűrűségértékekkel indul a fel
nőttkornak, ami a tapasztalatok alapján a későbbiek so
rán csak csökkenő tendenciát mutat. A csont ásványi- 
anyag-tartalom  a m axim um át, az ún. peak BMD-t ugyan
is 30 év körüli korra éri el (19,46), így betegeink alacso
nyabb „kiindulási” értéke feltehetően hajlamosít a későb
bi, klim aktérium ban m anifesztálódó súlyosabb osteo- 
porosisra (10,12).

Az irodalom ban fellelhető adatok szerint több szerző 
összefüggést észlelt a BMD csökkenés és néhány klinikai,

laboratórium i param éter között. így egyesek a testsúly 
(25), az am enorrhoea fennállási ideje (10,32) és a szérum  
kalciumszint (3), míg m ások a szérum ösztradiolszint 
(10), illetve a szérum progeszteronszint (41), valam int a 
BMD között észleltek szoros korrelációt. Hasonló össze
függést a fenti param éterek és a csontsűrűség között mi 
nem  tapasztaltunk, azonban a BMI és a BMD viszonyla
tában mi is lineáris korrelációt találtunk, bár a korrelá
ciós koefficiens viszonylag laza kapcsolatra utalt 
(p < 0,05). E megfigyelés, úgy tűn ik , az ösztrogének sze
repét tám asztja alá, hiszen a relatíve kövérebb, nagyobb 
BMI-vel rendelkezők ösztrogén hiánya, a vérzészavar el
lenére, a perifériás zsírtartalom  nagyobb mennyisége 
miatt, valamivel mérsékeltebb form ában jelentkezik. A 
hypothalam o-hypophyseo-ovarialis insufficientiát az 
androgének ösztrogénné tö rtén ő  perifériás átalakulása 
valamelyest ellensúlyozza. Ezt azonban a szérum ösztra
diolszint és a BMD közötti összefüggés keresése során 
m ár nem  sikerült bizonyítanunk, feltehetően azért, m ert 
a szérum ösztradiolszint pillanatnyi, rövid idejű aktuális 
vér ösztrogénszintet tükröz, m íg a magasabb BMI (na
gyobb perifériás zsírszövet mennyiségre utalva) egy 
tartósabb, átlagában magasabb, elhúzódóbb jellegű szé
rum  horm onhatást (ösztradiol) reprezentálhat. Több 
szerző számolt be hasonló megfigyelésről (12,32,44). Az 
ösztrogén csont ásványianyag-cserében betöltött szerepe 
még nem  teljesen tisztázott, és intenzív kutatás tárgyát 
képezi. Az utóbbi évek vizsgálatai ösztradiol recepto
rokat m utattak ki az osteoblastok sejtfelszínén (13), így 
feltehetően közvetlenül befolyásolhatják a csontépülési 
folyamatokat.

Több közleményben serdülőkori osteoporosishoz 
társuló spontán patológiás fracturáró l olvashattunk (10, 
15,20,47,48), melyekkel anyagunkban szerencsére nem 
találkoztunk. Magyarázatul szolgál, hogy kifejezett, sú
lyos fokú osteoporosist csak 3 esetünkben észleltünk.

Megfigyeléseink alátám asztják, hogy az egyéb kóros 
elváltozástól mentes, „tiszta” hypothalamo-hypophyseo- 
ovarialis insufficientia talaján 16-18 éves korban kiala
kuló serdülőkori szekunder am enorrhoea, ill. rarom e- 
norrhoea enyhébb-súlyosabb fokú osteopeniával járhat, 
mely felhívja a figyelmet az e panaszokkal jelentkezők 
ilyen irányú kivizsgálásának esetleges szükségességére 
is. A vérzészavar e korosztályban önmagában is kezelen
dő, melyet a csontsűrűség csökkenése még indokoltabbá 
tesz. Ezzel talán a klim aktérium ban jelentkező fokozott 
osteoporosisrra való hajlam is valamelyest csökkenthető. 
A m inden szempontból jó, hatékony terápia mikéntje 
azonban még további vizsgálatok tárgyát képezi.

Köszönetnyilvánítás: Ezúton köszönjük a POTE Klinikai Ké
miai Intézetnek a szérum ion vizsgálatok elvégzését, és a POTE 
Számítástechnikai Csoportjának az eredmények analízisében 
nyújtott segítségét.
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A részletes program  az Orvosi Hetilap 44. szám ában jelenik meg
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A M EGELŐZÉS K ÉRDÉSEI

Akut légúti fertőzések megelőzése egészséges, fiatal felnőtt 
közösségben oralis immunmoduláns preventív alkalmazásával
Székely László dr., Bikk András dr.1 és Gálffy Gabriella dr.2
Országos Kardiológiai Intézet, Budapest (igazgató: Lozsádi Károly dr.)
Megyei Kórház Kecskemét, Általános Sebészet (főorvos: Baltás Béla dr.)1
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Pulmonológiai Klinika, Budapest, (igazgató: Magyar Pál dr.)2

Általános tapasztalat, hogy a légúti fertőzések száma a 
laktanyákban a bevonulások utáni időszakokban, ug
rásszerűen megemelkedik. A laktanyai környezet, a re 
latív összezártság és a dohányosok magas száma külö
nösen elősegíti a felső és alsó légúti fertőzéseket. A szer
zők 1995/96 telén liofilizált bakteriális kivonatot ta rta l
mazó im m unm oduláns, illetve placebo kezelésben 
részesítettek 68 egészséges, 18-23 év közötti fiatal ú jon
cot a Magyar Hadsereg egyik laktanyájában. Céljuk a 
gyógyszer egészséges felnőtteken való kipróbálása volt 
az akut légúti fertőzések megelőzése és befolyásolása 
szempontjából. A 9 hónapos nyom on követési periódus 
első harm ada vak, második, illetve harm adik harm ada 
kettős vak próba volt. A preventív im m unm oduláns 
kezelésben részesült csoportban a légúti fertőzések 
gyakorisága és a szolgálat alóli felmentések időtartam a 
több mint 40%-kal csökkent. Légúti fertőzés esetén a 
panaszok és a tünetek is jóval enyhébbek voltak a nem  
oltott csoporthoz képest, továbbá a gyógyszerfogyasz
tás is kedvezőbben alakult. Fentiek alapján a kipróbált 
im m unm oduláns alkalmas lehet egészséges felnőttek 
légúti fertőzéseinek elsődleges megelőzésére fertőzésre 
különösen hajlamosító körülm ények között.

Kulcsszavak: légúti fertőzés, laktanyai összezártság, liofilizált 
bakteriális extractum, immunmoduláns kezelés, megelőzés

A laktanyai környezet ideális feltételeket teremt egész
séges, fiatal, felnőtt populáció vizsgálatára és nyom on 
követésére.

Általános tapasztalat a Magyar Honvédségnél (MH), 
hogy m ind az alsó, m ind a felső légúti infekció okozta 
panaszok ugrásszerűen m egnőnek a bevonulások utáni

Rövidítések: BV = bronchiális vaccina; MH = Magyar Hadsereg; 
GALT = gut associated lymphatic tissue; BALT = bronchus associated 
lymphatic tissue; NALT = nasal associated lymphatic tissue; MALT = 
mucosa associated lymphatic tissue; lg = immunglobulin; y-INF = 
gamma-interferon; NK-sejt = natural killer cell = természetes ölősejt; 
NSAID = nonsteroid anti-inflammatory drug = nem-szteorid gyul
ladásgátló; A egészségügyi kategória = katonai szolgálatra korlátozás 
nélkül alkalmas; В és C egészségügyi kategória = katonai szolgálatra 
csak korlátozással alkalmas; D egészségügyi kategória = katonai szol
gálatra csak saját szakmájában alkalmas

Prevention o f acute respiratory infections among heal
thy young adults with an orally administered immuno- 
modulant. It is a general experience at arm y posts that 
right after the joining up period  the num ber o f airway 
infections suddenly increases. The upper and  lower air
way infections are especially facilitated by the confine
ment o f m ilitary barracks, and the high num ber of 
smokers am ong soldiers. In the winter of 1995/96 at an 
army p ost of the H ungarian National Defense Forces 
authors treated  68 healthy, young recruits, aged be
tween 18-23 preventively w ith an im m unom odulant 
which contains lyophilized bacterial extracts, and  pla
cebo. The aim  was to try  this m edicine on healthy  adults 
to prevent o r influence acute respiratory infections. In 
one th ird  o f the nine-m onth long follow-up period, a 
blind study  was carried out, and two th irds o f it were 
spent w ith  a double blind one. The num ber o f airway 
infections and off duty days was reduced by m ore than 
40% in the  group which was treated with the im m uno
m odulant. In case of airway infection the complains 
and the signs were also m ilder in this group. Further
more the medicine consum ption decreased too. All of 
these indicate that the tried  im m unom odulant can be 
used in the prim ary prevention of airway infections 
among healthy adults even in a m arkedly infective 
environm ent.

Key words: airway infection, military confinement, lyophilized 
bacterial extract, immunomodulant treatment, prevention

időszakokban. Az újoncok szám ára új antigénkörnye
zeten kívül, a katonáskodással járó relatív zsúfoltság is je
lentősen megemelheti a légúti fertőzések szám át. Ha eh
hez hozzászám ítjuk azt, hogy a dohányosok szám a meg
lehetősen magas a MH-ben, akkor még inkább érthetővé 
válik az összefüggés.

Az utóbbi években számos tanulm ányban kim utat
ták, hogy krónikus és recidiváló bronchitisben az akut 
exacerbációk megelőzhetők, illetve a kialakult betegség 
súlyossága mérsékelhető im m unm oduláns, bronchialis 
vaccina (BV) alkalmazásával (4, 5, 7, 8, 11). Sikerekről 
szám oltak be légúti fertőzések prim er prevenciójáról 
gyermekközösségekben, továbbá hatékonynak találták e 
terápiát fül-orr-gégészeti betegségben szenvedőkben is, 
ahol a hatás különösen szem beötlő volt a recidiváló fer
tőzések, m in t otitis, rhinosinusitis és rh inopharyngitis 
eseteiben (3, 4, 13). Néhány közlemény szerin t bron-
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chialis asthm ában szenvedő felnőttekben és gyerm ekek
ben  im m unmodulációs terápiával sikerült csökkenteni a 
roham ok számát (7).

Az általunk áttekintett irodalom ban azonban nem  
találtunk említést egészséges fiatal felnőtt populáció lég
úti fertőzéseinek oralis im m un-m odulánssal történt s i
keres prim er prevenciójáról, illetve befolyásolásáról.

Beteganyag és módszerek
A vizsgálatba az Irinyi János Szállító Ezred 1995. november 16- 
án bevonult újoncállományából azok a fiatal férfiak kerültek, 
akik a kísérletről való pontos tájékoztatás után vállalták a rész
vételt. Kritérium volt továbbá a bevonulás pillanatában a kato
na egészséges, akut betegségektől mentes állapota. Kizáró té
nyező volt: 1995-ben bármilyen immunmoduláns szedése, és ha 
valaki tervezett okokból a megfigyelési periódus lezárulta előtt 
hagyta el a laktanyát. Ezen kritériumok alapján 68 embert vá
lasztottunk ki. Módszerünkkel sikerült a minimálisra -  ese
tünkben 0-ra -  szorítani a kiesők számát.

A vizsgált szer, melynek kereskedelmi neve Broncho Vaxom 
(Gyártó: ОМ. Laboratories Ltd., Genf, Forgalmazó: BIOGÁL Rt., 
Debrecen) 8 felső légúti infekciót okozó baktérium liofilizált 
kivonatát tartalmazza kapszulákban: Haemophilus influensae, 
Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella 
ozaneae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 
Streptococcus viridans, Neisseria (Moraxella) catarrhalis.

A kiválasztott és vizsgálatba vont 68 embert random módon 
két egyenlő 34-34-es csoportba osztottuk. Ügyeltünk azonban 
arra, hogy a két csoportban azonos megoszlásban szerepelje
nek az A, B, C és D egészségügyi kategóriások. Mindkét csoport 
tagjai randomizált módon kerültek elhelyezésre a különböző 
körletekbe.

Az első 34-es csoport tagjai reggel, éhomra 1 kapszula BV-át 
kaptak 10 napig, majd 20 napos szünetekkel még két alkalom
mal 10 napig. Az adagolás ezen módja egyébként a gyártó pre
vencióra ajánlott többlökéses dózisprotokolljának megfelelő. A 
második 34-es csoport (nem oltott) ugyanilyen dozírozással 
BV helyett szacharóz tartalmú placebót kapott.

A csoportokba osztás pillanatában minden résztvevőről egy 
azonos módon konstruált betegkövető kartont nyitottunk. Itt a 
néven kívül a jelentkezések számát, dátumát, a panaszokat, az 
orvosi vizsgálatot és annak eredményeit, a rendelt terápiát és a 
szolgálatból kiesett időt regisztráltuk jelentkezésenként. A di
agnózis rovatba egy előre meghatározott -  a tünetek alapján 
felállított -  súlyossági score szerint a betegek a diagnózis felál
lításával azonos időben egy 1-6-ig terjedő számot is kaptak di
agnózisuk mellé. Erre a különösen felső légúti infekciók ese
tében előforduló nagyszámú diagnosztikus megjelölés súlyos
ságának objektivizálása miatt került sor.

A csoportok nyomon követését 9 hónapig végeztük, melyek 
közül az első 3 hónap placebo kontrollált vak vizsgálat, a má
sodik és harmadik 3 hónapos periódus kettős vak vizsgálat 
volt.

A 9 hónapos időtartam első 3 hónapjában ugyanaz az orvos 
vizsgálta és látta el a BV-át kapott csoport és a nem oltott cso
port betegeit, aki számukra a kapszulákat kiadta (Székely dr.). 
A második és harmadik 3 hónap alatt viszont a laktanyába ér
kezett másik orvos (Bikk dr.) a csoportok egyéneit úgy kezelte, 
hogy nem tudta ki tartozik az immunmodulánst szedett cso
portba és ki a placebo csoportba. Ezért a második és harmadik 
3 hónap megfigyelési eredményei már szabályos kettős vak 
próbának tekinthetők.

Eredmények

A légúti infekciókkal orvoshoz fordult betegek száma (1. 
ábra) jelentős különbséget m utat az im m unm odulánst 
kapott csoport javára. Már az első hónapban 45%-kal 
csökkent a légúti fertőzések gyakorisága és ez a tenden

cia az első 3 hónapban annak  ellenére fennm aradt, hogy 
a nem  olto tt csoportban is csökkent a légúti fertőzések 
száma. A m ásodik 3 hónapban  még nagyobb különbség 
m utatkozik a két csoport között. Ez az időszak a kora 
tavaszi periódusra esett. Az új antigenitású fertőző 
ágensek laktanyába jutását az erre az időszakra eső újabb 
bevonulás is segíthette. A két csoport harm adik 3 hóna
pos eredményei sokkal kiegyensúlyozottabbak. Figye
lembe kell venni azonban, hogy  ez az időszak m ár nyárra 
esett, am ikor is a légúti infekciók száma egyébként is 
csökken. De lehetséges az is, hogy a gyógyszer immun- 
rendszerre kifejtett hatásának a csökkenése áll a háttér
ben.

1. ábra: Légúti infekcióval orvoshoz forduló betegek 
megoszlása (n = 34)

2. ábra: A szolgálat alóli felmentési időtartamok megoszlása 
(n = 34)

A szolgálat alóli felm entések időtartam a (2. ábra) az 
első és a m ásodik 3 hónapban  50, majd 45%-os csök
kenést m utat a BV-át szedett csoportban a nem  oltott 
csoporthoz képest. Ez a csökkenés kiegyensúlyozottnak 
tekinthető. Az orvosok által kiadott szolgálat alóli fel
mentések érdekes módon hosszabbak az im m unm odu- 
lánssal kezelt csoport betegeinél, hiszen jóval kisebb be
tegszámuk ellenére (1. ábra) is fennm aradt a 45%-os 
csökkenési arány az első 3 hónaphoz képest. Az utolsó 3 
hónapos periódus összehasonlítása a szolgálat alóli fel
mentések szempontjából gyakorlatilag értékelhetetlen,
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mivel m inden csoportból csak 1-1 beteg kapott felmen
tést, a 9. hónapban pedig senki.

Összességében végül megállapítható, hogy a 9 hónap 
alatti szolgálat alóli felmentések összidőtartam a a BV-át 
kapott csoportban 38%-kal kevesebb volt a kontrolihoz 
képest (3. ábra).

Az im m unm odulánssal kezelt betegek tünetei a teljes 
9 hónapos megfigyelési periódus alatt jóval enyhébbek 
voltak, m int a nem  oltott csoportban megjelenők. Jól m u
tatja ezt a három havi bontású kum ulatív grafikon (4. 
ábra), ahol az első 3 hónap utáni 48%-os score csökkenés 
73%-osra szélesedik. Bár a nem oltott csoportbeli bete
gek tünetei is m érséklődtek a nyár beálltával, a harm adik 
3 hónapban is 54%-os a score csökkenés a BV-csoport 
javára.

A 9 hónapos időszak alatt annak ellenére, hogy az utol
só 3 hónap eredményei a két csoportban jelentősen nem 
tértek el, a gyógyszerfogyasztás jelentős csökkenését 
tapasztaltuk az immunmodulánssal kezelt csoportban.

d

BV-mal Placebo 
kezelt

JÚN+JÚL +AUG= III.

FEB + ÁPR + MÁJ = II. 

NOV+DEC+JAN = I.

Hl.,11.,1. -  Három hónapos 
periódusok

3. ábra: A szolgálat alóli felmentések összidőtartama (n = 34)

4. ábra: A tüneti score kumulatív alakulása 3 hónapos 
periódusonként (n = 34)

Megbeszélés

Régóta bizonyított, hogy a szájon át a gyom or-bél rend
szerbe ju tta to tt antigének a bélmucosa im m unrendsze
rével (GALT = gut associated lymphatic tissue) kölcsön
hatásba lépnek. Az itt aktiválódott lym phocyták eljutnak 
a légutak nyálkahártyájának im m unrendszerébe 
(BALT = bronchus associated lymphatic tissue, 
NALT = nasal associated lym phatic tissue) és jelentősen 
javítják a légúti fertőzések elleni védelem hatékonyságát. 
Mind a GALT, m ind a BALT a közös nyálkahártyavédő 
rendszer, a MALT (mucosa associated lym phatic tissue) 
része (1-3,9).

Irodalm i beszámolók szerin t (6,9) a BV az első 6 hó
napban, m int hatékony im m unm oduláns m űködik:

-  növeli a légúti nyálkahártyában és a nyálban a szék
re torikus lg A elválasztást (12),

-  növeli az alveolaris m acrophagok aktivitását (10),
-  növeli a bronchoalveolaris mosófolyadék y-INF 

szintjét,
-  helyreállítja a T-helper, T-szuppresszor lym phocy

ták arányát, normalizálja az alacsony T-lymphocyta-szá- 
mot,

-  csökkenti a szérum IgE koncentrációját (7),
-  növeli a macrophag, a citotoxikus T-lym phocyta és 

a NK-sejt aktivitást.
Az általunk használt gyógyszer hatásspektrum a, tehát 

nem korlátozódik a gyártás során felhasznált kóroko
zókra, hanem  hatékony m ás légutakat tám adó patogé- 
nekkel szem ben is. Ily m ódon egyszerre biztosít speci
fikus és nem  specifikus védelm et (3).

A laktanyákban zajló élet különleges m egterhelést je
lent még fiatal, egészséges felnőttek esetében is a légutak 
integritását védő im m unrendszernek. Tapasztalataink 
szerint a légutak fertőzései okozzák a legtöbb egészség- 
ügyi panaszt, a legtöbb szolgálatból való kiesést.

Annak ellenére, hogy a légúti infekciók kórok i ténye
zői között a vírusok szerepelnek az első helyen, a vizsgált 
bakteriális kivonat a tanulm ányban több m in t 40%-kal 
csökkentette a légúti infekciók gyakoriságát az első 6 hó
napban, és hasonló arányban csökkentette az ilyen pana
szok m iatti szolgálatból való kiesések idő tartam át is. Az 
im m unm odulánst szedőkön a légúti fertőzések alacso
nyabb szám uk mellett enyhébb lefolyást is m utattak. Az 
eredményekből nyilvánvalóvá vált továbbá, hogy a 
gyógyszerfogyasztás is kedvezőbben alakul a BV-át 
szedett csoportban.

Ugyanakkor meg tudjuk erősíteni azon irodalm i ada
tokat, melyek a BV hatástalanságára m utattak  rá pneu- 
moniák megelőzésében (11). Hiszen a legsúlyosabb, ké
sőbb Mycoplasma pneum oniának diagnosztizált tüdő- 
gyulladás eset éppen az im m unm odulánst k ap o tt egyé
nek csoportjában jelentkezett az első 3 hónapos periódus 
során.

M unkánkkal sikerült igazolnunk, hogy az im m unm o
duláns sikerrel alkalmazható egészséges felnőttek légúti 
infekcióinak prim er prevenciójára, illetve befolyásolá
sára, hiszen még olyan speciális környezetben is haté
kony, ahol a légúti infekciós gyakoriság az őszi-téli-kora 
tavaszi periódusban és az újonnan érkezőknél az elhe
lyezési és m unkakörülm ényekből adódóan m agasabb az 
átlagnál.
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eiracyl
t r a n e x á m s a v

Г
• Szintet ikus l izinanalóg

• Elfoglalja a p lazminogén l izinkötő helyeit ,  így gátolja 

a plazminogén-f ibr in kapcso lódás t

• A coagulatio és  fibrinolysis arányának eltolásával 

haemofiliás be t egekben  a képződöt t  alvadékot  stabillá teszi

• Indikációs te rü le tek :

■ M e n o r r h a g i a  é s  m e t r o r r h a g i a

■ I n t r a u t e r i n  e s z k ö z  m e l l e t t i  v é r z é s

■ Transurethralis prostatectomia és  más alsó húgyúti műtétek

■ Terápiás thrombolysis  antidotuma

■ Haemofiliás be tegek  foghúzása

■ Gastrointestinalis haemorrhagia

* Adenoidectomia,  tonsi l lectomia, ep istax is

Г Г

Napi dózis

2-3 részre osztva 

2-4 g

F e l n ő t t e k n e k  n o r má l  v e s e m ű k ö d é s  e s e t é n  
n a p o n t a  a d h a t ó  g y ó g y s z e r m e n n y i s é g

Tabletta 
(500 mg-os) 
mennyiség: 

2-3 részre osztva

4-8 db

Ivóoldat
(1000 mg/10 ml-es) 

mennyiség:
2-3 részre osztva

20-40 ml

Injekció
(500 mg/5 ml-es) 

mennyiség: 
2-3 részre osztva

20-40 ml

( G y e r e k e k  a d a g j a ,  v a l a m i n t  f e l n ő t t e k  b e s z ű k ü l t  v e s e f u n k c i ó  m e l l e t t i  
a d a g j a  e t t ő l  e l t é r ő ,  a z  a l k a l m a z á s i  e l ő í r á s b a n  m e g h a t á r o z o t t . )
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A nőgyógyászati

• Primer m en o rrh a g ia

• Intrauterin e s z k ö z  o k o z ta  v é r z é s

• Cerv ica l is  c o n is a t io  utáni p o s z to p e r a t ív  v é r z é s

• Korai p la c e n ta  l e v á lá s  okozta  v é r z é s

Tranexámsav, mefenaminsav és ethamsylat 
összehasonlítása primer menorrhagia kezelésében.

Az átlagos menstruációs vérvesztés alakulása 
27 ethamsylattal, 23 mefenaminsavval és 26 
tranexám-savval kezelt nőnél kezelés előtt 
(kontroll) és kezelés alatt (kezelt) 3-3 cikluson 
keresztül (n = ossz ciklusszám).
BMJ 1996; 313:579-82

Ethamsylat  (nincs vál tozás)
Mefenaminsav (20% csökkenés )

T r a n e x á m s a v
(54% c s ö k k e n é s )

Tranexámsav hatása a
200

vérvesztésre primer 
menorrhagiában.

148 143

73 72 75

n = 26  n = 26  n = 26 n = 26 n = 24 n = 2 2

Kontrol

A vérvesztés alakulása kezelés előtt 
és tranexámsav hatására 3-3 hónapos 
megfigyelési periódus alatt.
A tr a n e x á m sa v  á t la g o s a n  54%-kaI 
c s ö k k e n te t t e  a v é r v e s z té s  m é r té k é t .

BMJ 1996; 313:579-82

Az e&acyl
bi vérvesztes m értékét
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325 mg és 650 mg filmtabletta
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200 mg filmtabletta
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250 mg tabletta
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25 mg és 50 mg filmtabletta
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HÜMfi-Pirocam
HÜMfi-Profen
HÜMfi-Naprox
HUMfl-Difenac

További információval rendelkezésre áll
a HUMAN Rf. Gyógyszerismertető Osztálya. 1107 Budapest Szállás u. 5 Tel.: 262-7772, Fax:262-3416

Rész le tek  az alkalmazási  elölratban.



ORVOSI IN FO RM ATIK A

Komputerizáció és robotika az orvosi tevékenységben

Dervaderics János dr.

A közlemény vázolja a komputerizáció valam ennyi ma 
használatos elvét, beleértve a nem elektrom os és az 
analóg számítógépeket, valam int a mesterséges intelli
genciát is. Ezután példákat hoz fel a szám ítógépek orvo
si alkalmazására. Ezek közül megemlíti a látszólagos 
valóság elvét és orvosi alkalmazásait. Rövid ism ertetés
re kerül a sebészeti tervezés, a leképezés által vezetett 
sebészet, a robotsebészet, a távjelenlét és a távsebészet, 
valamint a részben az Interneten keresztül megvalósuló 
távorvoslás.

Kulcsszavak: komputerizáció, digitális számítógép, analóg 
számítógép, mesterséges intelligencia, látszólagos valóság, 
sebészeti tervezés, leképezés által vezetett sebészet, robot
sebészet, távjelenlét, távsebészet, Internet, távorvoslás

A közeljövő, a szó szerint vett holnap, régebben végzett 
m agyar orvosának számos olyan ismeretet kell elsajátíta
nia, am it képzési ideje alatt még más egyetemeken oktat
tak. Ezek közé tartoznak az elméleti és gyakorlati szá
m ítógépes ismeretek, az informatika, a távközlés, a robo
tika és a műszaki tudnivalók. Nem érdektelen tehát ösz- 
szefoglalni ezekkel kapcsolatban néhány alapfogalmat, 
melyek m a m ár számos, nálunk fejlettebb országban 
m eghatározzák az egészségügy és az orvostudom ány 
m indennapjait, jövőjét és melyek belátható időn belül 
hazánkban is kérlelhetetlenül elterjednek.

Sokan hiszik azt, hogy a számítógép az a kisebb-na- 
gyobb teljesítményű elektrom os gép, a szem élyi számí
tógép (personal computer, PC), amely ma m ár egyre több 
intézm ény és m agánem ber asztalán ott áll. A valóságban 
kom puterizálni többféle m ódon lehet. A m a használatos 
szám ítógépek építési elvei a gyakorlati felhasználhatóság 
sorrendjében a következők: elektromos (22), optikai 
(21), fehérje molekulákon (pl. bakterirodopszinen) ala
puló (4) és kvantum (28) komputerizáció. Ezek mellett 
még másféle számítógép-építési elvek (például DNS-en 
alapuló komputerizáció) is lehetségesek. A holnap belát
hatatlan teljesítményű kom putere valószínűleg ezek va
lamiféle kombinációja, hibridje lesz (25). Az optikai és a 
bakteriorodopszin alapú komputerekben kihasználják 
honfitársunk Dénes Gábor, Nobel-díjas felfedezését, a 
holográfiát is, a rendkívül nagy tárolási kapacitással ren
delkező holografikus asszociatív m em ória formájában 
(4,21).

Alapvetően kétféle m ódon lehet komputerizálni: digi
tálisan, azaz a számszerűség, az algoritm usok, a számí

Computing and robotics in medical practice. The article 
gives the outlines of all principles used in com puting 
included the non-electrical and analog com puters and 
the artifical intelligence followed by citing exam ples as 
well. The principles and m edical utilization o f  virtual 
reality are also mentioned. There are discussed: surgi
cal planning, image guided surgery, robotic surgery, 
telepresence and  telesurgery, and telemedicine im ple
m ented partially  via Internet.

Key words: computing, digital computer, analog computer, ar
tifical intelligence, virtual reality, surgical planning, image 
guided surgery, robotic surgery, telepresence, telesurgery, 
Internet, telemedicine

tási sorozatok nyelvére lefordítva, valamint analóg m ó
don. Az előbbivel aránylag sokféle, míg az utóbbival csak 
speciális feladatok végezhetők el, de ezek igen gyorsan 
(15).

Azt, hogy egy feladat számítógéppel egyáltalán meg- 
oldható-e vagy sem, egy elméleti számítógépmodellel, a 
megalkotójáról, Turingról elnevezett géppel (1?) lehet 
megvizsgálni. A legismertebb elektromos, digitális szá
mítógép a N eum ann János-típusú (15), m int amilyen a 
személyi számítógép is.

Egy analóg számítógép felépítésében és m űködésé
ben bizonyos fokban utánozhatja az agy sejtes állom á
nyának elrendeződését és m űködését is (sejtes ideghá
lózat, cellular neutral network, CNN, illetve mesterséges 
idegsejthálózat, artificial neural network, ANN) (26). A 
személyi számítógépekkel kapcsolatos általános, orvosi 
szempontból lényeges tudnivalókról 1995 első felében a 
British Medical Journal (BMJ) közel tíz cikkből álló, m in
denkinek ajánlható sorozatot indíto tt a következő össze
foglaló címmel: „ABC of m edical computing” (pl. 23,24, 
30,31). Az orvosi komputerizációval több szaklap foglal
kozik. Ezek közül a legújabb a „Medical C om puting”.

Számítógépes megoldásokkal bizonyos fokban meg
oldhatók olyan feladatok is, melyeket alapvetően az em
beri gondolkodás sajátosságának tartunk. M indezzel kü
lön tudomány, a mesterséges inelligencia (artificial intel
ligence) (20) kutatása foglalkozik. Mivel a látás, azaz a 
kép megértése az emberi gondolkodás egy része, ezért a 
mesterséges intelligencia fogalomkörébe tartozik  a (digi
tális vagy analóg) számítógépes képm egértés, azaz a 
komputeres látás (computer vision) (32) is. A mester-

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 43. szám 2751



séges intelligencia, ezen belül a számítógépes képfeldol
gozás orvosi alkalmazása alapvető változásokat eredm é
nyez és fog eredményezni az orvos számos, így diagnosz
tikus tevékenységében is (43). A mesterséges intelligen
cia orvosi alkalmazásának szaklapja az „Artificial In tel
ligence in Medicine”.

A személyi számítógépekben tárolt információk tö- 
rölhetően, újraírhatóan átvihetők egy speciális, hajlé
kony lemezre (floppy disc). Ú jabban különféle, nem csak 
írott, de álló- és mozgóképes, sőt hangos inform ációkat 
visznek fel törölhetetlenül, a kom puterbe speciális kiegé
szítővel beolvasásra kerülő, az előbbinél sokkal nagyobb 
tárolású lemezre, a CD-ROM-ra (Compact Disc Read 
Only Memory) (30). Ennek használatakor többnyire in 
teraktivitásra (42) is van mód, azaz a felhasználó m aga 
szabhatja meg az információk felhasználásának követési 
sorrendjét. M indezt igen sokoldalúan kihasználják az o r
vosi tudásanyag terjesztésében is (5). Újabban a m egszo
kottnál nagyságrendekkel nagyobb tárolási kapacitású 
CD-ROM-ok, sőt újraírható CD-к  is megjelentek a p ia 
con. A szoftver, a komputeres p rog ram  (23) alapján sze
mélyi számítógépünk, annak hardverként összefoglalt 
alkotóelemeinek egy része különféle feladatokat tu d  el
végezni. Ezek közé tartozik például a grafikák, sőt a té r
beliség illúzióját keltő grafikák előállítása is (12). Megfe
lelő kom puterbe speciális kiegészítőkkel bevihető álló- 
és mozgókép is (scanning). Em ellett magában a kom pu
terben is megfelelő programok alapján  előállítható a va
lóságot, közöttük  a térbeliséget messzemenően utánzó 
képi és egyéb környezet, amit látszólagos valóságnak 
(virtual reality) nevezünk (1,35). Ebbe, a csak kom pute
ren belül létező „világba” speciális kiegészítőkkel (így a 
két szem elé helyezett, takaró sisakba vagy szemüvegke
retbe épített, kism éretű, térhatású monitorokkal, fü lhall
gatókkal, a tapin tást is lehetővé tevő adatkesztyűkkel az 
erőkifejtés visszacsatolásával stb.) „bele is lehet m erü ln i” 
(immersio), am ikor is a felhasználónak az az érzése tá 
m ad, hogy a valós világ egy részében (pl. kórházban, egy 
beteg hasüregében stb.) aktuálisan is jelen van. A lá tszó
lagos valóság alkalmas kettő- és háromdimenziós (többé- 
kevésbé) reális érzetet keltő, körüljárható térbeliség és azon 
belül ténykedések, így anatómiai, „szkópos” vagy más jel
legű orvosi ténykedések szimulációjára (38), elsajátítására, 
gyakorlására (36), megtervezésére (39). Látszólagos való
ság és távsebészet (1. lentebb) egyesíthetők is.

Egy betegre vonatkozó, kom puterrel térszerűen, volu- 
m etriásan feldolgozott képi inform ációk (így CT, MRI) 
egyesítése alapján lehetőség van egy műtét előzetes m eg
tervezésére (surgical planning), kivitelezésének gyakor
lására (3), sőt a komputerrel feldolgozott képi adatok 
részben vagy teljesen vezethetik az alkalmasint robottal 
végzett kezelés menetét, így a sebészeti beavatkozást is 
(image guided surgery) (36). A páciensre vonatkozó ösz- 
szes (azaz a felszíni video és a mélységi) képi adatnak  a 
térfogati viszonyokat, a térbeliséget tükröző, m inőségé
ben kom puterrel feljavított összesítése a műtét alatt az 
orvos látóterében valamilyen m onitoron, a fejm ozgáso
kat is követve, valós időben megjeleníthető, ami által a 
sebésznek m integy „röntgenszeme” (35) lesz, azaz belát 
az operációs terület felszínén keresztül a mélybe is. A 
képalkotás által vezérelt sebészet szaklapja a „Journal of 
Image Guided Surgery”.

Nyilvánvaló, hogy az orvos aktuális kézügyességét 
igen sok tényező befolyásolja és képességeinek em beri 
határai vannak. Mindezeken javítani lehet azonban úgy, 
ha m unkája m inőségét komputer (com puter assisted 
surgery) és/vagy robot segíti (robot assisted surgery) 
(33), vagy ha ténykedését legalább egy m űtét legkritiku
sabb szakaszában (pl. prostatectom ia, teljes csípőízület 
cseréje stb.) teljesen át is veszi (robotic surgery) (37). 
Mindez vonatkozik a m ikrosebészetre (pl. szemészeti, 
idegsebészeti m űtétekre) is (6). A robot legegyszerűbb 
definíciója, hogy egy olyan eszköz (gép), amely feladatát 
intelligensen végzi. Egy robottal végzett beavatkozás le
het noninvazív (pl. radioterápia) (10), vagy invazív (pl. 
idegsebészeti beavatkozás stb.) (41, 41). Az orvosi ro 
botok fejlesztése egyébként a test belsejében önálló m ó
don navigáló, ténykedő, autonóm m ikrorobotok fejlesz
tésének irányába tart (2). Egy robotot m indig valamilyen 
bonyolultsági fokú és m éretű számítógép vezérel.

A látszólagos valóság, a robotsebészet és a telekom
m unikációs lehetőségek összesített, gyakorlati, sebészeti 
alkalmazása, kihasználása során a digitális, azaz szám 
szerű, számítógépes (képi és egyéb) adatfeldolgozás és 
adattovábbítás m iatt közömbös, hogy az operatőr és a 
beteg között mekkora a távolság, ezért lehetőség van táv
jelenléti (telepresence surgery) és távsebészetre (telesur- 
gery) (18) is. A távsebészet azonban csak egy része a 
legkülönfélébb telekommunikációs eszközök, így a vilá
got körülölelő, Internet (40) nevű komputeres hálózat 
révén (is) megvalósuló személyre szóló (16), vagy diag
nosztikus, konzultatív (19) távorvoslásnak (telemedi
cine) (29).

Az Internet ma m ár multimédiás üzem m ódban is 
m űködik (1. fentebb), és használata napról-napra egysze
rűsödik. Az Internet révén személyes kapcsolatokon k í
vül tetszőleges, így szakm ai tém ákban is, rendkívül gyor
san, sokoldalúan tájékozódhatunk, am it jelenleg egy, a 
valós világnál sokkal segítőkészebb, Internetes közösség 
is tám ogat (13). Az In terneten igen nagyszámú, sokféle, 
igen változatos, képekkel, filmekkel, hanggal illusztrált 
egészségügyi anyag érhető el. Igen sok orvosi folyóirat is 
m egtalálható on-line (34), azaz az Interneten. Legújab
ban megjelentek az olyan, úgynevezett hálózati szám ító
gépek (network computer, NC), melyek csak az Internet 
használatára alkalmasak. Az Interneten megjelenő egész
ségügyi tém ák szaklapja a „Health on the Internet” és a 
„Medicine on the Net”.

V árható, hogy a közepesen fejlett, és annál fejlettebb 
országokban ma m ár egyre intenzívebben tökéletesített 
országos egészségügyi információs infrastruktúrák (27) 
idővel a határokat túllépve egyesülnek (7). Egy ilyen in 
tegráció révén megvalósulhat az orvostudom ány m in
denkori igen magas színvonalú standardjával jellemzett 
távorvoslás nemzetközivé válása is, azaz a Föld m inden 
lakója belátható időn belül elvileg azonos minőségű o r
vosi ellátásban részesülhet.

A tudom ányos víziók körébe tartoznak a „teremtés 
gépei” (machines of the creation), melyek valamikor ta 
lán akár a beteg szervet, akár az egész em bert, m oleku
láról m olekulára lecserélik, és ezáltal az em bert örökéle
tűvé, egészségessé és fiatallá teszik. Ilyen „gépektől” vár
ják egyébként azon em berek újjászületését is, akiket h a 
láluk u tán  folyékony nitrogénbe helyeztek (14).
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Gép (komputer és robot) és emberi agy ma még filo- 
zófiailag többnyire vitatott, és gyakorlati szempontból 
kivihetetlen szimbiózisa nélkül más égitestek, naprend
szerek, galaxisok meghódítása sem képzelhető el (8, 9). 
[Mivel a szem is agyrész, ezért a vakoknak sem lehet ma 
még látóprotézist beültetni (11).]
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FO LYÓIRATREFERÁTUM O K

KÓRÉLETTAN

Az apoptosis m olekuláris m echaniz
m usai. Beszámoló a negyedik euró
pai apoptosis konferenciáról. Dib- 
bert, B. és Simon, H.-U. [Schweize
risches Inst, für Allergie- und Asth
maforschung (SIAF), Universität Zü
rich, Davos, Svájc]: Dtsch. med. 
Wschr., 1997,122, 523.

A program ozott sejthalál v. apoptosis 
(ap.) physiologiás formájának, eddig 
kellően nem  m éltatott, igen nagy je
lentősége van a szervezet celluláris 
hom eosztázisának a biztosításában. 
Jóllehet ez a folyamat régóta ism ert, 
molekuláris mechanizm usának egyes 
részeit csak nem  régen ism erték fel, 
melyekről a konferencia előadói be
számoltak és a közlemény ezeket is
merteti.

Az olvasót a folyamat lényegéről 
egy sematikus ábra tájékoztatja, 
melynek központjában az interleu
kin- lß-konvertälo-enzim  (ICE) pro- 
teázok aktivációja áll. Ezt a folya
m atot proteázok (pl. NK-közvetített 
ap.), felszíni receptorok, többek közt 
Fas-receptor (APO-1, CD95), gyógy
szerek (glucocorticoidok) és besugár
zás váltják ki. A következő lépésben 
Bcl-2 (В-sejtes lymphoma) protoon- 
kogén hatására az ICE-proteázok ak
tiválódásával a sejtfehérjék disszociá
ciója következik be a sejtmagban, a 
plasm ában és a sejthártyán, am inek 
végső formája a sejt pusztulása, vala
m int apoptotikus felszíni struktúrák 
keletkezése. Nagyfokú Bcl-2 expresz- 
szió, ha nem is m inden, de jó néhány 
ICE-proteáz aktivációját gátolja. A 
proteáz kaszkádon kívül vannak 
egyéb biokémiai folyamatok is, m e
lyeket a Fas-receptor vált ki, többek 
között a sphingomyelin hidrolízisét 
specifikus sphingomyelinasek aktivá
lódásával. Ez azután ceramid (sphingo- 
sin zsírsavakkal acetilezett szárm azé
ka, kis mennyiségben mind növényi, 
m ind állati szövetekben kim utatható) 
felszabaduláshoz és ap.-hoz vezet. 
Fas-receptor indukált tyrosinkinasek 
aktivációját egyéb sejtrendszerek
ben is felfedezték, ami a ty rosin  
phosphorilatio  ú tján  egér és hum an 
eosinophil sejtekben indítja el a fo
lyam atot.

A Caenorhabditis elegans fonálfé
reg genetikai elemzésénél sikerült ki
deríteni, hogy azok a molekuláris 
mechanizmusok, melyek ap.-t okoz
nak, alig különböznek az emberétől. 
Két géncsaládnak különös jelentősé
ge van: a proto-onkogén Bcl-2 család 
az egyik, a másikba azok sorolhatók, 
melyek az ICE-család protease-kat 
kódolják. A C. elegans ced-9-es gén 
strukturális és funkcionális hom ológ
ja hasonló a hum an Bcl-2-hez. A ced-9 
gén a féregben gátolja az ap.-t, míg a 
Bcl-2 többféle emberi sejtben képes a 
program ozott sejthalált felfüggeszte
ni. Rokonságot fedeztek fel a ces-2 gén 
és hum an transzkripciós faktor kö
zött is (Hepatikus leukaemiafaktor). 
Mindebből az derült ki, hogy az ap.-t 
szabályozó mechanizmusok nem csak 
differenciált, hanem egyszerű szerve
zetekben is megtalálhatók.

Az utóbbi években különböző gé
nek m olekuláris struktúráját sikerült 
kideríteni, melyek a Bcl-2-hez hason
lóak; sőt egész Bcl-2 családok létezé
sét is feltételezik. Állatkísérletekből is 
az derült ki, ahol bizonyos géneket in 
vivo kikapcsoltak, ott a Bcl-2 család 
egyes tagjai az ap.-t kiváltani képesek 
voltak, m íg m ásoknak éppen ellenté
tes volt a hatásuk. Továbbiakban az 
ún. „védő-fehérjék” és „halálos fehér
jék” közötti viszonyoknak döntő  je
lentősége van a sejtek élettartam ában. 
Újabban a Bcl-2 család egyik új génjét 
sikerült izolálni. Ez a Bak, egyform án 
kapcsolódik a Bcl-XL-hez, valam int a 
Bcl-2-höz, de más fehérjékhez is, m e
lyek nem  tartoznak ebbe a családba. 
Ma még nem  tudják pontosan, hogy a 
Bcl-2 hogyan gátolja a sejthalált. Töb
bek közt feltehető, hogy a Bcl-2 oly
képpen gátolja az ap.-t, hogy egy oldé- 
kony faktort semlegesít. Ezt a apopto- 
sis-indukáló-faktort (AIF) biokémi- 
ailag is sikerült meghatározni. Koráb
ban felvetődött a Bcl-2 antioxydativ 
hatása is anaerob tenyészetekben lévő 
sejteken. Ez pedig arra utal, hogy 
reaktív oxigénszármazékok (ROS) 
nem feltétlenül szükségesek a sejtha
lál elindításához. Ezen felül Bcl-2 és 
Bc1-xl ROS hiányában is képes az sp.-t 
meggátolni. Human vonatkozásban 
régóta tudják, hogy bizonyos leukae- 
miákban, pl. ac. promyelocytás for
m ában transzlokáció található. A

RARa (retinsav а -receptor) h ib rid 
gén expressziója a vérképző őssejtek
ben, nemcsak az ap.-t gátolja, hanem  
a sejtek differenciálódását is előidézi.

Az ap. szabályozása következtében 
többféle kórkép jöhet létre: AIDS, 
neurodegeneratív betegségek, myelo- 
dysplasiás szindróm a és egyéb vér
képzőszervi betegségek (api. anae
mia, ehr. neutropenia). Ezekben bizo
nyos sejtek fokozott apoptosisa fedez
hető fel. A legismertebb a CD4+ sejtek 
hiánya AIDS-ben és furcsa m ódon az 
ap. azokban a CD4+ T-sejtekben kö
vetkezik be, melyek nem fertőzöttek. 
De a CD8+ T-sejtek is igen ham ar el
pusztulnak HIV-fertőzöttekben. Em
berekkel ellentétben HIV-1-el fertő
zött csim pánzokban a T-sejtek apo
ptosisa nem fokozott, és mivel az álla
tok sosem betegszenek meg AIDS- 
ben, az összefüggés a fokozott ap. és a 
betegség között egyértelm űen igazolt. 
Fas-receptor és Fas-ligand expresszió 
növekedését HIV-fertőzött betegek
ben ki tudták m utatni és a spontán 
ap.-t Fas-receptor blokáddal in vitro 
fel lehetett függeszteni.

A legtöbb T-lymphoblastos leu- 
kaem iás sejt a Fas-receptor közvetí
tett apoptosissal szemben rezisztens, 
ami intrinsic anti-apoptotikus prog
ram nak lehet a következménye. Sze
repe lehet benne egy oldható Fas-re- 
ceptornak is, am it különféle lym pho- 
proliferativ betegségekben m ár ki le
hetett m utatni. A molekuláris in terak
ciók zavara a Fas-ligand és receptora 
között ugyancsak a norm ális im m un
válasz szabályozásának a zavarát 
okozhatja. Pl. citokinek túlterm elése, 
am inek idült gyulladás a következ
ménye. Eosinophiliát kiváltó faktorok 
túlterm elése az eos. sejtek apoptosisá- 
nak az elhúzódásával já r együtt, kö
vetkezménye eosinophilia. Chr. aller
giás betegben kim utatták, hogy az 
eos. sejtek a Fas-receptor-közvetített 
apoptosissal szemben gyakran rezisz- 
tensek. Fas-ligandok expresszivitása 
m elanom ás sejteken is érvényesül. 
Ezek a sejtek képesek aktivált citoto- 
xikus T-sejtek elpusztítására, ami 
újabb m echanizm ust tételez fel, mely- 
lyel a daganatsejtek képesek az im 
m unológiai ellenőrzés alól kikerülni. 
Hasonló m echanizm ust tételeznek fel 
vastagbél- és m ájdaganatokban.

Jelentősége van a m olekuláris in 
terakciónak a Fas-ligandok és recep
toraik között autoim m un betegségek
ben is; többek között H ashim oto-
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thyreoiditisben a Fas-receptor és Fas- 
ligand expresszi óját kim utatni. A két 
molekula fokozott termelése az IL-1- 
től függ. A pajzsmirigysejtek ap.-át 
Fas-receptor-blokkoló antitestekkel 
teljesen felfüggesztették.

M indezek alapján két lehetőség kí
nálkozik a kóros ap. folyamatának a 
meggátlására: 1. újabb agonisták és an- 
tagonisták kifejlesztése, melyek oldha
tó molekulákból, ill. receptorokból 
származnak. 2. Az intracellularis jelát
vitel útjainak helyes irányba térítése.

Az eltelt hónapokban a jelátvitel 
m olekuláris felderítésében kifejezett 
haladás észlelhető. A közeljövőben 
ebben bizonyára óriási szerepe lesz 
azon citokinek felismerésének, me
lyeknek anti-apoptotikus sajátságaik 
vannak. Ezután sor kerül a különböző 
jelátviteli utak kutatására, melyet 
ezek a citokinek kiváltanak. M indez 
azokban a betegségekben válik fon
tossá, melyekben a sejt túlélését meg
nyújtó faktorok fokozottan term előd
nek. Épp ennyire lényeges a p rogra
m ozott sejthalál további folyam atai
nak a megismerése. Mindezekkel le
hetőségünk lesz újabb gyógyszerek 
előállítására, melyek a zavart ap.-t 
ellensúlyozni képesek.

Bán András dr.

Nitrogén-monoxid: a sebgyógyulás 
mediátora? Schäffer, M. és m tsai (Abt. 
für Allgemeine Chirurgie der C hirur
gischen Klinik der Eberhard-Karls- 
Universität, Hoppa-Seyler-Str. 3. 
72076 Tübingen, NSzK): Dtsch. med. 
Wschr., 1997,122, 339.

A cikk részletesen foglalkozik a tu
dományos érdeklődés középpontjában 
álló multifunkcionális molekulával, a 
nitrogén-monoxiddal (NO). A moleku
la szintézisét argininből és oxigénből a 
nitrogén-monoxid-szintetáz (NOS) en
zim végzi, amelynek három  izofor- 
máját ismerjük: endothelialis NOS 
(ECNOS vagy NOS III), neuronalis 
NOS (bNOS vagy NOS I) és az indukál
ható NOS (iNOS vagy NOS II). A Ca2+ 
és calcimodulin-függő cNOS néhány 
másodperc alatt kis mennyiségű (piko- 
nanomól) NO-t képez, míg az iNOS in
dukciója hosszabb ideig (órák-napok) 
tart, de nano-mikromólnyi NO pro
dukcióhoz vezet.

A NO rövid  életidejű (3-5  m ásod
perc) molekula, párosítatlan elek

tronja következtáben rendkívül reak
cióképes. Létrejötte után gyorsan sta
bil végterm ékké (nitrit, nitrát) alakul, 
illetve album inhoz és glutationhoz 
kapcsolódva nitrotiol-csoportokat 
képez, megelőzve a gyors inaktiváló
dást. Mivel a NO lipofil karakterű, 
szabadon diffundál a sejtekbe, s a sejt
sejt közötti inform ációáram lásban 
szignál szerepet tölt be.

NO és az érrendszer: A vascularis 
endothelium ban az acetilkolin meg- 
kötődésekor NO szabadul fel és dif
fundál a szomszédos simaizomsejtek
be, azok relaxációját okozva. Egyes el
méletek szerint az esszenciális hyper
tonia kialakulásában szerepet játsz
hat a NO csökkent termelődése, eset
leg kóros szintézise. Pulmonalis hy- 
pertoniában szenvedők tüdőszöveté
ben szignifikánsan alacsonyabb NOS 
expressziót találtak, m int egészséges 
egyénekben. A NO-donor vegyületek 
(nitroglycerin, N a-nitroprusszid) rég
óta sikerrel alkalm azott gyógyszerek 
az ischaemiás szívbetegségekben. 
Most a NO inhalációját is hatásosnak 
találták pulm onalis h ipertón iában  és 
ARDS-ben. Az arginin szubsztitúció 
állatkísérletekben a pulmonalis hy
pertonia javulásához vezetett. Össze
függést találtak a NO és a cukorbeteg
ségben megfigyelt diabeteses angio- 
pathiában is.

NO és a idegrendszer: A  centrális és 
perifériás idegrendszer neuronjainál a 
praesynapticus vesiculumokból felsza
baduló glutamát az N-metil-D-aszpar- 
tát (NMDA) receptorokon keresztül 
aktiválja a bNOS-t. Az így keletkező NO 
a cGMP szint emelésén keresztül jóté
kony és káros hatást egyaránt kifejthet. 
A megnövekedett NO szintézis követ
kezménye lehet a cerebrovascularis is- 
chaemiában megfigyelt agykárosodás, 
de ugyanakkor előnyös a cerebralis 
véráramlás fenntartásában játszott sze
repe miatt. Kísérletekben a NOS-gát- 
lók, illetve NMDA receptor antagonis- 
ták csökkentik a neuronkárosodást. 
Perifériás idegek noradrenerg-nonko- 
linerg neuronjaiból felszabadulva hy- 
perpolarisatiót okoz, pl. a bélizom- 
sejtek relaxációját okozva. Minden bi
zonnyal részt vesz a gastrointestinalis 
tractus motilitásának és a szfinkter- 
funkciók szabályozásában. (Hypertro- 
fiás pylorustenosisban szenvedő újszü
löttekben, valamint achalasiában csök
kent NOS aktivitást találtak.)

NO és az immunrendszer: az im 
m unrendszert serkentő bakteriális

endotoxin hatására a macrophagok- 
ban jelen levő iNOS nagy mennyiségű 
NO term elésre képes néhány óra 
alatt. A baktérium ok, vírusok, gom 
bák és az intracellularis paraziták el
leni im m unreakciókban is szerepe 
van. Transzplantatumok rejekciója- 
kor nagy mennyiségben m utathatók 
ki a NO metabolizmus végtermékei. 
Bacterialis sepsis alatt bekövetkező 
vasodilatatio az endo- és exotoxinok 
által fokozott iNOS termeléssel hoz
ható összefüggésbe.

NO és a fehérje- és kollagénszin
tézis: M űtéti sebekben és égési sérü
lésekben NO végtermékeinek lokális 
felszaporodását figyelték meg. NOS 
kom petitiv gátlása helyileg és szisz
témásán alkalmazva dózisfüggően 
gátolta a fibroblastok kollagénképzé
sét és csökkentette a bőrseb m echa
nikai szilárdságát. Májsejtekben in 
vitro körülm ények között NO donor 
vegyületekkel, illetve exogen NO gáz
zal csökkent fehérjeprodukció hoz
ható létre.

Visontai Zsuzsanna dr., 
Lukovich Péter dr.

Fény és chronotherapia hatása az em
ber circadian ritmusára késleltetett 
alvás fázis szindrómában: cytokinek, 
cortisol, növekedési hormon és az 
alvás-ébrenlét ciklus. Esettanulmány. 
Weyerbrock, A. és mtsai (Psychiat
rische Universitätsklinik and Fakultät 
für Physik, Univ. Freiburg, Germany): 
Biol. Psychiatry, 1996,40, 794.

A késleltetett alvás fázis szindróm a 
(KAFSZ) chronobiológiai rendelle
nesség, ami normális alvási m intát 
mutat, de krónikus elalvás insom niá- 
val jár és a circadian biológiai óra 
késésén alapul. Az erős fényt ered
ményesen használják a chronobioló
giai ritmusrendellenességek kezelésé
re, ezért a szerzők a reggeli fény
kezelés fáziseltoló hatását és a 
KAFSZ-val járó cortisol, növekedési 
horm on és cytokin ritm us befolyá
solását vizsgálták.

Egy 29 éves nőbetegen diagnosz
tizálták a KAFSZ-t, akinél 16 éves ko
rában kezdődtek a rendellenességek, 
reggeli felébredés problémákkal. Az 
utóbbi' 5 évben az elalvás kezdete fo
kozatosan reggel 4 órára tolódott el. 
Neurológiai vagy pszihopatológiai 
betegség nem  állt fenn.
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A beteget az alvás-laboratórium 
ban 3 napig tesztelték, majd 3 hét 
kórházi chronobiológiai terápia kö
vetkezett, utána 2 éjszakát töltött az 
alvás-laboratórium ban.

A terápia abban állt, hogy 2 órával 
lefekvés előtt csak 500 lux fény érte, 
m ajd 8 órai ágynyugalom után 2 órán 
keresztül 2500 lux teljes spektrum ú 
fénnyel világították meg. Emellett na
ponta  15 perccel előre hozták a lefek
vés idejét és a nappali elszunnyadá- 
sokat felügyelettel és az aktivitás 
erőltetésével akadályozták meg. Mi
vel poliszom nográfiás regisztrálás 
nem  történt, objektív adatok nem áll
tak  rendelkezésre a szinkronizációt 
illetőleg, de a beteg elbocsátása után 
is m egőrizte a szabályos alvási perió
dusát éjjel 11 és reggel 7 óra között, 
napi egyórás fényterápiával tám o
gatva.

Az alvás-laboratórium ban a keze
lés előtt és után 24 órán át 45 percen
ként vettek vért egy felsőkar-vénából 
és m eghatározták az interleukin-lß , 
y-interferon produkciót endotoxinnal 
stim ulált teljes vér kultúrában, vala
m int a cortisol és növekedési horm on 
plazm a szintet.

Kezelés előtt a plazma cortisol cir
cadian ritmusa fáziseltolódást m uta
to tt és a növekedési horm onnál, az in
terleukin- lß-näl és y-interferonnál 
nem  volt ritmus kim utatható. A keze
lés után a cortisol, az interleukin-lß  
és у-interferon szignifikáns circadian 
ritm ust m utatott és negatív kereszt
korreláció volt megállapítható a corti
sol és a cytokinek között.

A növekedési horm on szekréció 
m intája sem a kezelés előtt, sem utána 
nem  m utatott összefüggést az alvás
ébrenlét ciklussal, a szerzők feltétele
zik, hogy talán a fényinger iránti érzé
kenysége eltér a cortisolétól és a cyto- 
kinekétől.

M. Odorfer Magdolna dr.

KLINIKAI FARMAKOLÓGIA

Különböző fixált antihypertensiv 
gyógyszer-kombinációk összehason
lítása: kettősvak, placebo-kontrollált 
párhuzamos csoporttanulmány. De
Leeuw, P. W., Notter, LTh. és Zilles, P. 
(Dept, of Intern. Med., Univ. Hosp. 
M aastricht, Postbus 5800 NL-6202 AZ 
M aastricht, The Netherlands): J. 
Hypertens., 1997,15, 87.

Az essentialis hypertonia gyógy
kezelésében régebb idő óta használják 
a különböző antihypertensiv szerek 
fix kombinációit. Ennek a kezelési 
m ódnak az az előnye elsősorban, 
hogy az összetevő gyógyszereket k i
sebb adagban lehet bevinni, m int ha 
külön-külön adnák őket, egymás ha
tását erősítik és a mellékhatások is 
minimálisak. A fix kombinációk ko
rábbi összetevői között rendszerint 
diuretikum ok is megtalálhatók.

A jelen közleményben több, kétsze
res antihypertensiv kombináció ösz- 
szehasonlításáról van szó, 8 hetes pe
riódusban. 21 közrem űködő központ 
essentialis hypertoniás betegeit vá
lasztották ki a vizsgálatra. 215 olyan 
beteg képezte a vizsgálati csopor
tokat, akik a terápiás kísérlet során  
természetesen a fix kombinációjú sze
reken kívül egyéb vérnyom áscsök
kentőket nem szedtek. Indulásra 205 
beteg maradt, ők annyiban voltak 
egymáshoz hasonlóak, hogy ülve 
m ért diastolés vérnyomásuk 101-114 
Hgmm között volt. 4 csoportra osz
tották őket. Az elsőbe azok tartoztak, 
akik 180 mg tartós hatású veropamil 
és 2 mg trandolapril fix kom biná
cióban kapták vérnyom áscsökken
tőjüket. A m ásodik csoport betegei 
100 mg atenololt és 25 mg chlorthali- 
dont tartalm azó szert szedtek, a h a r
m adik csoport betegei 20 mg lisinop- 
rilt és 12,5 mg hydrochlorothiazidot 
kaptak, a negyedik csoportba sorol
tak placebo-kezelésben részesültek. A 
vizsgálat kettősvak módszerrel és 
placebo-kontrollal történt. A részt 
vevő betegek klinikai jellemzőikben 
(kor, nem testsúly, a hypertonia id ő 
tartam a, előzetes gyógyszerelés a rá 
nya) nem tértek el egymástól. A 
gyógyszer bevétele egyszeri adagban, 
reggel történt. A vizsgálatból 10 beteg 
esett ki, közülük 8 nem kívánt gyógy
szerhatás m iatt (1 az első, 4 a h a r
m adik és 3 a placebo-csoportból -  
melegségérzés, mellkasi fájdalom, al
lergiás reakció, m igrainszerű fejfájás, 
szédülés, szívdobogás).

M indhárom fix kombinációval ke
zelt betegcsoportban a diastolés vér
nyomás egyform án significans m ó 
don csökkent a placebóval kezeitekhez 
viszonyítvca (átlagosan 13 Hgmm). A 
diastolés vérnyomás norm alizálódá
sát is azonos arányban figyelték meg 
m indhárom  csoportban és a diastolés 
vérnyomásnak legalább 10 Hgm m -rel 
nagyobb csökkenése is 69-76% -os

volt a fix kombinációjú szerekkel ke
zeltek között.

Az eredmények alapján úgy tűnik, 
hogy a calcium csatorna blockoló és 
АСЕ inhibitor vérnyomáscsökkentő 
szerek kombinációja éppúgy alkal
mas az essentialis hypertoniás bete
gek gyógykezelésére, m int a korábban 
használt és diureticum összetevőjű 
egyéb vérnyomáscsökkentők.

Iványi János dr.

Losartan és a reverzibilis psychosis.
Ahmad, S. (Cardio-Diagnostic Clini
que, 1000 Brookside Drive Fairmont, 
WV 26554, USA): Cardiology, 1996, 
87, 569.

A losartan egy nem peptid imidazolin 
származék, amely az angiotensin II 
receptorokhoz kötődve szelektíveb
ben gátolja a renin-angiotensin rend
szert, m in t az ACE-gátlók. 1995. ápri
lisában az FDA essentialis hypertonia 
indikációban engedélyezte alkalma
zását. A losartan az eddigi klinikai 
vizsgálatokban hatékony antihyper- 
tensivum nak bizonyult. A gyár (MSD) 
a losartan kezelés leggyakoribb vele
járó mellékhatásaként a szédülést és 
egyéb központi idegrendszeri tünete
ket, pl. depressiót, insom niát, anxie- 
tast, peripheriás neuropathiát, pánik- 
betegséget, trem ort említ a prem arke
ting vizsgálatok tapasztalatai alapján. 
Az irodalom ban esetismertetés-sze- 
rűen le írtak  súlyos m igrain t, illetve 
angina pectorist (Ahmad S., 1995).

Az ACE-gátlók klasszikus mellék
hatásai pl. száraz köhögés, angio- 
oedema losartan  kezelésnél nem  for
dult elő.

Ahmad 70 éves essentialis hyper
toniás betegénél alkalm azott 50 
mg/nap dózisban losartant. A terápia 
második napján  acut psichosis jeleit 
észlelte, úgy m int extrem depressiót, 
visualis hallucinatiót, insom niát, 
ataxiát. A losartan adását felfüggeszt
ve a következő napon a beteg  asymp- 
tomásá vált.

Két hét múlva a beteg beleegyezé
sével ism ét losartant alkalm azott. A 
psychosis kiújult. A terápia m egszün
tetésére megszűnt. A beteg anam nesi- 
sében m entalis zavarok, alkoholis- 
mus, dohányzás nem szerepelt. Az 
acut psychosis kialakulását a losartan 
alkalmazásával lehetett összefüggés
be hozni.
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Vizsgáló feltételezése szerint a le
hetséges mechanizmus a losartan en- 
kefalináz-gátló hatásában keresendő. 
Az opiat enkefalinok lebontásának 
gátlása ugyanis a primer sensoros 
neuronok P-anyag felszabadulását 
eredményezi.

A losartan acut psychosis m ellék
hatása reverzibilis, a gyógyszer elha
gyására teljesen megszűnik.

Együd Ferenc dr.

Az USA-ban szabadalm aztatják a C- 
vitam int. J. B. Meijer Van Putten. Ned. 
Tijdschr. Geneesk.: 1996,140, 2433.

Az amerikai biochemikus, Roc O rd- 
m an nyilván h itt benne, m ert a Patent 
and  Trademark Office-től kérte sza
badalm aztatni a C-vitamint, am it n a 
ponta  2 X 500 m g pótlásként adnak. Ez 
O rdm an szerint ez az adag, melyet a 
szervezet teljesen absorbeál és m eg
köt. Emellett még szabadalmaztatta a 
vizeletből való kivonást is, mellyel 
megállapítható az egyénileg szüksé
ges C-vitamin mennyisége. (The New 
York Times, okt. 7.). Ordman saját b e 
vallása szerint úgy jött rá a szabada
lomkérésre, hogy az irodalomban egy 
cikkre sem akadt, mennyire van szük
sége az em bernek. A földművelés 
am erikai minisztere naponta 60 m g-t 
rendelt el, ez O rdm an szerint a v ita 
m in antioxidans hatásának m egis
m erése után m ár túlhaladott állás
pon t és egyes túlzók szerint, főleg 
Linus Paulinggel az élén, napon ta  
1000 mg-t javasolnak. Ordman sze
rin t ez túl sok, a felesleg megjelenik a 
vizeletben. O rdm an 50 egészséges fel
nő ttnél m eghatározta, hogy 2 x 500 
m g adag elegendő, ez m indenkinél 
telítettséget okoz, a vizelettel való 
kiürítés túl drága dolog, m ondotta. Az 
am erikai szabadalmi hivatal gyakran 
szabadalm aztat orvosi beavatkozáso
kat, kérdés, hogy ez most indokolt-e. 
O rdm an az első, aki 2 x naponta java
solja a vitaminszedést, ez egy felfe
dezés, de van, aki kételkedik az 
igazságában. Ez év elején a N ational 
Institutes of Health több kutatója h a 
sonló eredményre jutott (Proceedings 
of the National Academy of Sciences, 
The New York Times, ápr. 19.). Ezek a 
kutatók is megállapították, milyen 
adagnál jelentkezik a saturatio és a rra  
jö ttek rá, hogy 200 mg elegendő 
ehhez. Nagyobb adagnál nem em el

kedik a sejtekben a koncentrációja, a 
felesleg m egjelenik a vizeletben. A 
vizsgálat vezetője, dr. M ark Levine 
véleménye „Az ajánlott adag egy hibás 
meghatározásból adódik és a scorbut 
megelőzésének idejéből származik. 
Nekünk nem  egy hiánybetegség meg
előzése a feladatunk, hanem a népes
ségjavát szolgáljuk.”

Ribiczey Sándor dr.

KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK

A spirál CT- és a dinam ikus MR-vizs- 
gálat d iagnosztikai hatékonysága a 
pancreas adenocarcinom ák operabi- 
litásának a m egítélésében. Ichikawa, 
T. és mtsai (D ept’s of Radiology and 
Health Sciences Yamanashi Medical 
University Japan): Radiology, 1997, 
202, 655.

A pancreas adenocarcinom ák kurativ 
műtéti m egoldása a tum or kiterje
désétől és a környező vascularis 
struktúrák érintettségétől függ. Jelen
leg a felism ert esetek kevesebb, mint 
10-15%-a tartoz ik  az eredményesen 
reszekálható esetek közé. Éppen ezért 
az átlagos túlélési idő sem több, mint 
10-20 hónap. A képalkotó diagnosz
tikában a spirál CT-vizsgálat közel 
100% biztonsággal igazolja a reszek- 
cióra nem alkalm as eseteket, de jóval 
alacsonyabb a hatásfoka a m űtétre  al
kalmas tu m o ro k  kim utatásában. A 
szerzők a dinam ikus MR-vizsgálat 
szerepét elem zik a pancreas adeno
carcinomák operálhatóságának a 
megítélésében. 21 betegnél végeztek 
spirál CT- és dinam ikus MR-vizsgála- 
tokat. A natív  TI súlyozású szekven
ciát követően kétszeres dózisú (0,2 
mmol/kg) Gadolíniumot adtak  és 
256x512 m átrix ú  5 mm szeletvastag
ságú FLASH szekvenciát végeztek 26 
másodperces légzésvisszatartás mel
lett. A két vizsgálat eredményeit 
összehasonlítva: az MR 19, a CT 16 
esetben igazolta a tum oros elválto
zást. A m űté ti és szövettani eredm é
nyek figyelembevételével az MR-vizs
gálat pontosabbnak bizonyult a tu 
morstaging tekintetében. A lokális 
terjedés, valam int a környező ér
struktúrák érintettségének kim utatá
sában szintén az MR-vizsgálat volt az 
eredményesebb. A duodenum , illetve 
a véna po rtae  tumoros invázióját 
mindkét vizsgálóeljárás egyenértékű

en igazolta. Véleményük szerint a di
nam ikus MR-vizsgálat a pancreas 
adenocarcinom ák operábilitásánk az 
eldöntésében jelenleg a legérzéke
nyebb képalkotó módszer.

Puskás Tamás dr.

A 3D MR cholangiographia és az 
ERCP-vizsgálat diagnosztikus össze
hasonlítása  az extrahepaticus epe- 
u tak  elváltozásaiban. Lee, M. G. és m t
sai (D ept’s of Diagnostic Radiology, 
Internal Medicine and General Sur
gery University of Ulsan, Asian Me
dical Center, South Korea): Radiology, 
1997,202,663.

Az MR cholangiographia kontraszt- 
anyag nélküli noninvazív módszer az 
epeutak és a pancreasvezeték ábrá
zolásában. A szerzők a 3D MR cholan- 
giographiát és az ERCP-vizsgálatokat 
hasonlítják össze az epeutak jó- és 
rosszindulatú elváltozásainak a diag
nosztikájában. 46 extrahepaticus epe- 
utat é rin tő  kóros folyam atra gyanús 
beteg MR- és ERCP-vizsgálatait vé
gezték el. Az MR-vizsgálatoknál 15-23 
m ásodperces légzésvisszatartás mel
lett FISP szekvenciát alkalmaztak. A 
szeletekből 3D MIP rekonstrukciót 
készítettek. A két vizsgálómódszert 
összehasonlítva: az elzáródás szintjét 
az MR 91%, az ERCP 83%-ban igazol
ta. A jó-, illetve rosszindulatúság kér
désében a két módszer között nem 
volt szignifikáns különbség. Összessé
gében a diagnosztikus pontosság 
szempontjából az MR cholangio
graphia 72%-nak, míg az ERCP 61%- 
nak bizonyult. Az endoszkópos m ód
szer a diagnosztika m ellett terápiás 
beavatkozásra is lehetőséget nyújt és a 
vizsgálati időtartam ot tekintve rövi- 
debb. A 3D MR cholangiographia idő
igényesebb, de noninvazív és a diag
nosztikus értéke nem  különbözik az 
ERCP-től.

Puskás Tamás dr.

A m egism ételt angiográfia értéke a 
nem  trau m ás eredetű  subarachnoi- 
dealis vérzések eredetének igazolá
sában. Rochemont, R. M. és mtsai 
(D ept’s o f Radiology and  N eurosur
gery, University of Cologne, Ger
many): Radiology, 1997,202, 798.
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A nem  traum ás eredetű subarach- 
noidealis vérzések leggyakoribb okai 
az aneurysm ák, A-V m alform atiók. A 
vérzést követő angiográfiák során 
vérzésforrást az esetek 13-46%-ában 
nem  sikerül kim utatni. A megismételt 
angiográfiák indikációja ellentm on
dásos. A szerzők az ismételt angiográ
fiák diagnosztikus értékét, illetőleg 
szövődményveszélyét hasonlítják ösz- 
sze. Subarachnoidealis vérzés m iatt 
323 betegnél 391 angiográfiát végez
tek. Az első vizsgálatok alkalmával 
195 betegnél diagnosztizáltak aneu- 
rysm át és 11 esetben A -V malfor- 
m atiót. 66 betegnél egyszeri, 2 beteg
nél kétszeri ismétlésre került sor. Az 
összes megismételt vizsgálat ered
ményeként 3 betegnél sikerült aneu- 
rysm át igazolni, azzal a szépséghibá
val, hogy ezek a kóros elváltozások 
m ár az első vizsgálatnál is láthatók 
voltak, csak azokat akkor tévesen nem 
diagnosztizálták. 63 betegnél nem  si
került a vérzésforrást kim utatni. A 
391 vizsgálat során 1 betegnél m ara
dandó, 8-nál átm eneti idegrendszeri 
károsodás alakult ki. Véleményük 
szerint az első angiográfia u tán  a vizs
gálat megismétlésére csak akkor van 
szükség, ha az első vizsgálat techni
kailag nem  volt sikeres, vagy ha a be
tegnél ismételt vérzést észleltek.

Puskás Tamás dr.

A prim aer hepatocelluláris carcino
ma képalkotó diagnosztikája. Vogl, T.
J. és mtsai (Strahlenklinik und 
Poliklinik sowie Chirurgische Klinik, 
Virchow-Klinikum der Hum boldt- 
Universität Berlin, Németország): 
Dtsch. med. Wschr., 1997,122, 585.

A folyóirat aktuális diagnosztika és 
terápia rovata a pr. hepatocelluláris 
carcinom a (HCC) jelenlegi m odern  
diagnosztikus képalkotó eljárásait te
kinti át és igaz, hogy jórészt ism ert 
dolgokat tartalm az, mégsem tűn ik  fe
leslegesnek az olvasók, ill. szakem be
rek számára.

A HCC Európában viszonylag r i t
kán fordul elő, főleg az 5. és 6. évtized
ben járó betegekben, a férfiak enyhe 
túlsúlyával. A folyamat 80%-ban 
m akronoduláris posztnekrotikus és 
m ikronoduláris májcirrhosis talaján 
keletkezik. Alkoholos m ájcirrhosis- 
ban 3,2%-ban fordul elő, de leírták 
haem ochrom atosisban cu-antitryp-

sin hiányban, továbbá ehr. В és C he
patitis következményeképpen, vala
mint carcinogenekkel kapcsolatban.

A HCC-nak három form ája van: 1. 
Gócos típusban a csomó átmérője eléri 
az 5 cm -t. 2. A masszív növekedésű 
forma leginkább a jobb lebenyben ke
letkezik, több satellita kísérheti. 3. A 
diffúz-infiltratív alak csak indirekt 
m ódszerrel különíthető el a kísérő 
cirrhotikus elváltozásoktól. Boncolási 
adatok szerint a különböző m ájtu
morok 25-40%-ban infiltrálják a v. 
portáét, de 16%-ban a m ájvénákat is.

A képalkotó diagnosztika feladata 
a TNM és UICC (Unió Internationalis 
Contra Cancrum) kritérium ai szerinti 
stádiumbeosztás. Míg a sonographia 
és a CT találati biztonsága gócos elvál
tozások kiderítésében vitathatatlan, 
addig a diagnosztikus eredmények 
m ájcirrhosisban kevéssé egyértelm ű
ek. Pr. benignus hepatocelluláris fo
lyamatokon kívül, pl. adenom a és 
fokális noduláris hyperplasia, diffe
renciálni kell cholangiocelluláris car- 
cinom ától és metasztázisoktól. A ra
diológus egyik feladata a tum or nagy
ságának leírása, továbbá pontos loka
lizációja a májlebenyekben és szeg
m entum aikban. Gyanú esetében a 
vizsgálatot ki kell terjeszteni loco-re- 
gionális áttétekre, valam int kisebb v. 
kiterjedtebb v. portae throm bosisra és 
arterioportalis v. arteriovenosus 
shuntképződésre.

Következőkben az UH-szonográ- 
fiás diagnosztikának az alapjait is
m ertetik, kitérve a legújabb készülé
kekre. M int első vizsgálat, tulajdon
képpen m indenképpen javasolt a nem 
cirrhoticus májban keletkezett tum o
rok kim utatására. A diagnosztikát fi
nom ította a színkódolt UH, amivel a 
keringési viszonyok is m egítélhetők a 
felszálló májvénákban, a v. portáéban 
és az art. hepatica extra- és intrahepa
ticus szakaszaiban. Irodalm i adatok 
szerint a m ódszer találati biztonsága 
nem cirrhotikus májban 65-85%, 
m ájcirrhosis talaján keletkezett tu 
m orokban 57-79%. A konvencionális 
radiológiai diagnosztika tulajdon
képpen m ár előrehaladott stádium 
ban végezhető, pl. osteolyticus csont
áttétek kim utatására.

Computertomographiát célszerű 
lenne a negyedik generációs készü
lékekkel végezni, amikor a m ájat natív 
állapotban v. artériás kontrasztanyag 
beadása u tán  artériás-vénás fázisban 
vizsgálják. Tovább finom ítja a m ód

szert az invazív CT-s arterioporto- 
graphia (СТАР), amikor a katétert az 
a. m esenterica superiorba v. arteria  
lienalisba vezetik. Ennek a m ódszer
nek a szenzitivitása 93,8, ill. 100%. A 
CT morfológia és topográfia 85%-ban 
egyezett a kórbonctani adatokkal.

Optim ális vizsgálóm ódszer a mág
neses rezonancia tomográfia (MRT), 
amivel a pr. HCC más tum oroktól 
elkülöníthető, Ti és T2 szekvencia 
módszerekkel. (A közlem ény ábrái 
ezt dem onstrálják.) Segítségével a he
patocelluláris carcinom ák a m ájpa- 
renchym a regeneratív elváltozásaitól 
elkülöníthetők. A nagyobb regene
ráló gócok még funkcióképes RES-t 
tarta lm aznak  és ezért képesek vas- 
oxid tárolására, elég gyakran a Ti és 
T2 spin-, echo- és gradiens-echoszek- 
venciában jelszegények. H iperinten- 
zív göb felismerésében szuperpara- 
m agnetikus kontrasztanyag beadása 
u tán  a pr. jelszegény térfoglaló folya
m atban „csomó a csom óban je len
ség” HCC-t m indenképpen ki kell 
zárni.

Különböző vizsgálók nagy regene
ráló gócokban diszkrét dysplasiás gó
cokat vagy kifejezetten differenciált 
HCC-t tudtak  kim utatni. Nagyobb re
generáló gócokban, melyek RES-t is 
tartalm aznak, kb. 73%-ig terjedő dys
plasiás v. malignus elváltozásokat 
tud tak  kim utatni. Hipointenzív rege
neráló csom óban kim utatott hiperin- 
tenzív csomó nagyon gyanús HCC-ra, 
melynek talaján biopsziát v. m űtétet 
kell végezni.

A szerzők klinikáján négy év alatt 
321 beteget vizsgáltak szuperpara- 
m agnetikus kontrasztanyaggal, En- 
dorem  (III., ill. III-B fázisban) és 60 
beteget az ugyancsak superparam ag- 
netikus Resovist-tál (II. és III. fázis). 
116 esetben HCC-t diagnosztizáltak 
és a kórszövettani vizsgálatokkal 
egyezően a szenzitivitás 93% -nak, a 
specificitás 92% -nak bizonyult. 
M indezzel arra  adtak választ, hogy 
vasoxiddal tám ogatott p ro to n sű rű 
ség szenzitivitása 88%, specificitása 
pedig 89%, ami hatékonyabbnak b i
zonyult gadolinium m al szem ben -  
81,5%.

Az ism ertetett képalkotó d iag
nosztikus készülékekkel nem csak pr. 
HCC ism erhető fel, hanem  a hasi és 
kism edencei szervek kóros elválto
zásai is. Tulajdonképpen m inden cir- 
rhosisos betegnél el kellene végezni, 
valam int olyan elváltozásokban, ahol
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a tum or-m arkerek  pozitívak; m in d 
ezzel lehetővé válik korai és adaequat 
terápia.

Bán András dr.

M egnagyobbodott nyirokcsomók je 
lentősége súlyos m ájcirrhosisban.
Dodd, G. D. és mtsai (Dept, of Radio
logy, University of Texas Health Sci
ence C enter at San Antonio): Radi
ology, 1997,203, 127.

A cirrhosisban szenvedő betegeknél a 
m egnagyobbodott hasi nyirokcso
mók jelenléte felveti a prim er m ájtu 
mor lehetőségét. A szerzők a súlyos 
cirrhosis m ellett kialakuló jó indulatú 
n y iro k cso m ó -m eg n ag y o b b o d áso k  
gyakoriságát, megoszlását ism ertetik. 
507 cirrhosis miatt m ájtranszplantá
cióra váró beteg CT-vizsgálatát végez
ték el. A transzplantáció során a m eg
nagyobbodott nyirokcsomókból szö
vettani mintavétel történt. 253 beteg
nél igazolt a CT-vizsgálat nyirokcso
mó-m egnagyobbodást, melyek elhe
lyezkedésüket tekintve zöm m el a 
m ájkapu környezetében voltak lá tha
tók. A cirrhosis eredetét tekintve a 
m egnagyobbodott nyirokcsom ók 
sokkal gyakrabban fordultak elő a 
prim er biliáris típusúban, m int az al
koholos eredetűben. Az eltávolított 
nyirokcsom ók szövettani vizsgálata 2 
eset kivételével benignus noduláris 
hyperplasiát igazolt. Az eredm ények 
alapján, amennyiben egyéb klinikai 
adatok nem  utalnak m alignitásra, úgy 
a cirrhosis esetén a megnagyobbodott 
nyirokcsom ók jóindulatú elváltozás
nak véleményezhetők.

Puskás Tamás dr.

K ontrasztanyag adását követő késői 
halm ozás jelentősége a kolangiokar- 
cinóm ák CT-vizsgálatánál. Lacomis,
J. M. és m tsai (Dept’s of Radiology and 
Pathology University of Pittsburgh 
Medical Center): Radiology, 1997,203, 
98.

Az in trahepatikus kolangiokarcinó- 
mák szövettanilag adenokarcinómák, 
és elhelyezkedésük alapján centrális, 
illetve perifériás típusúak lehetnek. A 
szerzők a CT-vizsgálat során a kon
trasztanyag adását követő késői -  ki
egyenlítődési -  fázis kontrasztkü

lönbségeit vizsgálják, a tum orok 
differenciáldiagnosztikájában. 47 iga
zolt kolangiokarcinóm ás beteg se
bészi, patológiai és radiológiai vizs
gálatainak eredményeit ism ertetik. 
CT-vizsgálat során a késői fázisra a 
kontrasztanyag beadása után 6-36 
perc múlva került sor. Valamennyi 
esetben összehasonlították a natív és 
a kontrasztanyag adása utáni dinam i
kus, valam int a késői fázisokban ké
szített felvételeket. 35 betegnél enyhe 
vagy közepes fokú halmozást láttak, 
és ezen belül 18 esetben a kontraszt
anya g halm ozása hom ogén volt. 3 be
tegnél a tum ort biztosan csak a késői 
felvételek alapján lehetett diagnosz
tizálni. A késői halmozás a tum oron 
belüli fibrotikus elváltozás eredm é
nye. A késői halmozás az in trahepati
kus kolangiokarcinóm ák jellemző tu 
lajdonsága, és fontos a differenciál
diagnosztikai jelentősége. A CT-vizs- 
gálatok értékelésénél a klinikai ada
tok m ellett valam ennyi fázisban ké
szített felvételeket együttesen kell ele
mezni.

Puskás Tamás dr.

A  tüdő tum orok  okozta hilusi nyirok- 
csom ó-m etastasisok vizsgálatának új 
szem pontja. Shimoyama, K. és mtsai 
(Dept, of Radiology, Shiga University 
of Medical Science, Shiga, Japan): 
Radiology, 1997,203, 187.

A tüdőtum orok prognózisát és a se
bészi beavatkozás megtervezését a 
m ediastinalis, hilusi nyirokcsomók 
érintettsége alapvetően m eghatároz
za. Az elváltozás képalkotó diagnosz
tikájában jelenleg a kontrasztanyag 
adását követő spirál CT-vizsgálat a 
legpontosabb módszer. A szerzők egy 
új, a CT-vizsgálat során felfedezhető 
megjelenési form ára hívják fel a fi
gyelmet. A hilusi norm ál, illetve me- 
tasztatikus nyirokcsom ók vizsgálatát 
két lépésben végezték. 7 kadáverből 
szárm azó felfújt és fixált tüdőt axiáli- 
san 4 m m  vastag szeletekre felvágtak. 
A m ásodik lépésben 95 tüdőtum oros 
beteg preoperatív vékony szeletekkel 
(3 m m ) történő CT-vizsgálatára ke
rült sor. Valamennyi betegnél a CT- 
vizsgálat után m űtét történt, melyek 
során 179 hilusi nyirokcsom ót távolí
tottak el. Ezek közül szövettanilag 42 
bizonyult m etasztatikusnak. A m or
fológiai, CT-, szövettani vizsgálatok

alapján határozták meg a nyirokcso
mók érintettségének CT-fal is látható 
elváltozási form áit. Ezek alapján a 
nyirokcsomó nagyságától függetle
nül, am ennyiben a kontrasztanyag 
adását követő vékony szeletekkel vég
zett CT-vizsgálat során a halm ozás 
nem mutató, a tüdőparenchym ával 
határos terület felszíne konvex, úgy az 
metasztatikus nyirokcsomónak m eg
felel. Normális esetben a tüdőparen- 
chym a-hilus határ egyenes vagy kon- 
káv. Ennek a szem pontnak alapján is
mételten elemezték a korábbi CT- 
vizsgálatokat, természetesen a m eg
nagyobbodott nyirokcsomókat is fi
gyelembe véve, és 88% pontossággal 
diagnosztizálták a hilusi nyirokcso
mók tum oros érintettségét.

Puskás Tamás dr.

Vezető világlapok a ma orvosát é rin 
tő kérdésekről. Virtuális utazás az 
emberi test belsejében. Albers, R., 
Illinger, R (újságírók, NSZK): Focus, 
1996,42,201.

Kari Heinz H öhne orvosi in form ati
kus és m unkatársai a ham burgi egye
temen kétévi munkával összeállítot
tak egy elektrom os anatómiaatlaszt. 
Az atlasz alapjául a texasi (USA) 
Joseph Paul Jernigan testéből készült 
1871 harántm etszet szolgált. Ezt a fér
fit halálra ítélték, majd 1993-ban kivé
gezték. Testéből ezután milliméteres 
sorozatban metszetek készültek, am e
lyekről digitális kamerával kom puter
ben tároltak képeket a „Visible Hu
man Project” keretében. Ezt a kom 
puteresen feldolgozott 14 gigabyte 
mennyiségű képanyagot 1994 novem 
bere óta kínálja megfelelő anyagi el
lenszolgáltatás ellenében az In terne
ten a National Library of Medicine 
(USA). Eddig a világ 500 kutatócso
portja rendelte meg ezt az anatóm iai 
anyagot. Az „elektromos hulla” alap
ján már nem csak anatómiát, de plasz
tikai sebészetet és minimálisan inva
zív sebészetet is tanulhatnak az or
vosok. A problém a az, hogy a kép
anyag halottról és nem élő em berről 
készült. Világszerte dolgoznak azon
ban ma m ár azon, hogy élő em berről 
is hasonló képanyagot állítsanak ösz- 
sze. Ennek kapcsán a képi adatokat 
tomográfiával és ultrahanggal nyerik. 
„Végtelen valóságnak” (infinite rea
lity) nevezik a müncheni (NSzK)
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Gesellschaft für Strahlenforschung Si
licon Graphics szuperkom puterében 
Andreas Lösch vezetésével az emberi 
testről előállított képi világot. Ebben 
az em beri anatóm iában 3D-ós vir
tuális utazásokat lehet tenni, pédául a 
gerinccsatornán keresztül az agyba. A 
heidelbergi (NSZK) Deutsche Krebs- 
forschungszentrum ban azon dolgoz
nak, hogy hasonló utazásokat lehes
sen tenni az élő, mozgó szív belse
jében is. David Vining (Bowman Gray 
School of Medicine, Winston-Salem, 
USA) kidolgozott egy olyan m ód
szert, amellyel a betegek számára kel
lemetlen béltükrözést ki lehet iktatni. 
Módszere abban áll, hogy csupán CT- 
felvételekből kom puter segítségével 
megalkotja a belek virtuális képi 
világát, amelyen belül a vizsgáló or
vos tetszése szerint „közlekedhet”. 
Klaus Peitgen (Uniklinik, Essen, 
NSZK) az első orvosok egyike, aki (az 
eddigi 2D-os helyett) 3D-os gyomor
tükör által szállított képek alapján 
operál. A legújabb szám ítási módsze
rek és kom puteres m odellek alapján a 
radiológusok ma m ár nem csak m or
fológiát, de funkciókat (pl. skizofré
niát, Alzheimer-kórt, a fájdalomköz
pont helyét stb.) is láthatóvá tudnak 
tenni. Ezen vizsgálatok kedvenc terü
lete az agy, amely más szervekkel el
lentétben nem mozog. Ilyen jellegű 
kutatások folynak a H arvard Medical 
Schoolban (USA), Ron Kikinis vezeté
sével. A ham burgi (NSZK) egyetemen 
Burkhart Bromm és Eckehard Scha
rein élettanászok hasonló vizsgála
tokkal hét fájdalom központot tudtak 
az agyban kim utatni. A National In
stitute of Health (USA) koordinálja a 
„Human Brain Project”-et, melynek 
célja az agy teljes megértése. Ennek 
kapcsán igen sűrű egym ásutánban 
készített magspintom ográfiás és PÉT 
képek alapján rekonstruálják az agy 
3D-os szerkezetét és az egyes szerke
zeti elemek egzakt m űködését. A lü- 
becki (NSZK) egyetemen inform ati
kusok és radiológusok együttesen 
dolgoznak azon, hogy az agytum orok 
diagnosztizálását automatizálják. A 
heidelbergi (NSZK) idegsebészek 
Stefan Kunze vezetésével kidolgoztak 
egy olyan kom puteres módszert, 
amellyel agydaganatok m űtétje köz
ben m agspintomográfiás képek alap
ján megállapítható, hogy a teljes tu 
morszövet eltávolításra került-e. A 
3D-os vizualizációtól világszerte azt 
várják, hogy segítségével m űtétek ter

vezhetők és lefolyásuk ellenőrizhető. 
A belső fül, a szem, a melléküregek és 
az agyalap m űtétjei során 0,6-7%-os 
gyakorisággal fordul elő iatrogén érsé
rülés. Ezért a m annheim i (NSZK) 
idegsebészek kidolgoztak egy olyan 
eljárást, amellyel m űtét közben meg
jeleníthető a koponya belsejének 3D- 
os képe. M indehhez társul még egy 
akusztikus figyelmeztető jelzés arra 
az esetre, ha az operatőr az előzetesen 
megtervezett m űtét során eltérne a 
helyes m űtéti úttól. A m ár említett 
Harvard Medical Schoolban (USA) 
m ár végrehajtották az első olyan agy
műtétet, amely során 3D-os képi ada
tok alapján „navigált” az agysebész az 
agy belsejében a tum or eltávolítása 
közben. Ezzel az eljárással meg tudták 
menteni egy olyan agydaganatos 
beteg életét, akit előzőleg az USA hét 
legjobb idegsebésze inoperábilisnak 
minősített.

[Ref: A referált újságcikk kétségte
lenül a gyakorló orvostudomány ma 
legizgalmasabb területéről, az orvosi 
képek megváltozott szerepéről ad egy 
kitűnő  áttekintést. Sebész, radiológus, 
számítógépes és robotikai szakembe
rekből álló csapat közös munkája  
szükséges a holnap sebészeti felada
tainak egyre precízebb megoldásához. 
A Magyar Tv a napokban mutatta be, 
hogy hazánkban is kidolgoztak egy 
komputeres eljárást, amellyel a m am 
mográfiás leletek nagy sebességgel, 
automatikusan diagnosztizálhatok.]

Dervaderics János dr.

IATROGÉN ÁRTALMAK

Gyógyszermellékhatások előfordulá
sa kórházi betegekben. Classen, D. C. 
és mtsai (Dept. Clin. Endocrinol., LDS 
Hosp., Salt Lake City, Utah, USA): 
JAMA, 1997,227, 301.

Az 520 ágyas Salt Lake City-beli ok
tatókórházban indíto tt vizsgálat té
mája a gyógyszermellékhatások által 
okozott m egbetegedések (ADE -  ad
verse drug events) gyakorisága, m or
biditása, költségkihatása és a kórházi 
ápolási napok szám ának növekedése 
volt. A vizsgálatot a kórházi számító- 
gépes hálózat adatainak felhasználá
sával és az egészségügyi személyzet 
bejelentése alapján, esetkontrollált 
m ódon végezték. 1990. január 1. és
1993. december 31. között 91574 be

teg fordult meg a kórházban. ADE 
kialakulását 2227 betegben észlelték, 
ami 2,43/100 felvételt jelentett. Átla
gos 3,67 nap után jelentkeztek a mel
lékhatások, a betegek 28%-a szorult a 
szövődmény következtében intenzív 
osztályos ellátásra, átlagosan 4,7 na
pon keresztül. A leggyakrabban ADE- 
hoz vezető gyógyszerek a morfium, 
digoxin, m eperidin, oxycodon, acet
aminophen, imipenem, cefazolin, war
farin és vancomycin voltak, a tünetek 
között legtöbbször a viszketés, hány
inger, hányás, kiütés, szédülés, láz, ve
seelégtelenség, zavartság és arrhy
thmia fordult elő. A m ortalitás az 
esetkontrollált összehasonlítás alap
ján 1,05%-ról 3,5%-ra emelkedett, a 
kórházi ápolási napok száma 4,46 
napról 7,69 napra nőtt. Míg a szövőd
m énym entes kontroll esetek kórházi 
költsége 5355 dollár volt, ez az összeg 
10 010 dollárt tett ki az ADE-ban 
szenvedő betegek esetében. Megvizs
gálták a különböző szövődm énytípu
sok költségét is; a viszketés kivizs
gálása és kezelése 677 dollár, a hány
inger, hányás 1712, a hasm enés 4631, 
az arrhythm iák 4410, a vérzéses szö
vődmények 6700, a gyógyszer okozta 
lázas állapot 9022 dollár többletkia
dást okozott. A vizsgált 4 éves perió
dus összes ADE-s eseteinek költsége 
4 482 951 dollár volt, 3874 extra 
ápolási nap keretében. A mortalitás 
esélyének aránya (odds ratio) 1,88- 
szorosára emelkedett.

A szerzők további becslést végezve 
kb. 1,56 m illiárd dollárra teszik azt az 
összeget, am it évente gyógyszermel
lékhatások kezelésére kell fordítani az 
USA-ban, kizárólag a kórházi betege
ket figyelembe véve. Számításaik sze
rint m egdöbbentő m értékű az az 
összeg is, am it meg lehetne takarítani, 
ha az ADE esetek előrelátható kb. 
50%-át megelőznék. A gyógyszermel
lékhatásokat elszenvedő betegek re
gisztrálása azonban jelen vizsgálattól 
eltekintve messze nem kielégítő. A fel
sorolt költségek alapján meggyőző
nek tűnik, hogy célszerű volna az ese
tek rendszeres nyomon követése és 
elemzése. Példaként a szerzők a kö
vetkező esetet említik: kórházuk 
gyógyszertára a korábban használt 
vancomycint újfajta készítményre 
cserélte. M indez évi 5000 dollár meg
takarítást eredményezett. Az újonnan 
bevezetett vancomycin m ellett azon
ban 25 extra ADE-s eset fordult elő, 
mely az intézm énynek 50 000 dollár-
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jába került. Noha az újabb vancom y
cin készítm ény 5000 dollárral olcsóbb 
volt a gyógyszertár számára, a k ó r
háznak  m inden 45 000 dollár veszte
séget okozott.

A szerzők javasolják a szám ítógé
pes adatregisztrálást, ez lehetővé te n 
né a megelőzhető esetek felismerését 
is. A túladagolás (ami 42%-ban veze
tett ADE-hoz) elkerülhető a megfelelő 
dózis testsúly és vesefunkció alapján 
tö rtén ő  kiszámolásával, a gyógyszer
interakciók (4,6%-ban voltak felelő
sek) és ism ert gyógyszerallergiák (az 
ADE-s esetek 1,5%-ában találták ezt a 
hibát) megelőzhető tényezők. Gyógy- 
szerelési tévesztés 1%-ban fordult elő, 
a megfelelő beteg, a megfelelő tab let
ta, illetve az adagolási előírás összecse- 
rélése következtében. A szerzők e red 
m ényesnek találták az általuk beveze
te tt intézkedéseket, melyek a kezelő
orvos felvilágosítása és a szükséges 
lépések megtétele az állapot súlyos
bodásának  megelőzésére, a betegek 
allergológiai anamnesisének szigo
rúbb  nyilvántartása, autom atikus 
vesefunkció-becslés azon betegeknél, 
akik  vesén keresztül kiválasztott a n 
tib io tikum ot kaptak  és az an tib io ti
kum -rendelést szakmai szempontból 
elősegítő számítógépes program al
kalm azása voltak.

A levonható következtetések: noha 
ezeknek az adatoknak a pontossága 
hozzávetőleges, a vizsgálat mégis egy
értelm űen jelzi a gyógyszermellék
hatások  kiváltotta szövődmények 
hatalm as költségeit, melyek a szakel
látás javításával jelentős részben m eg
takaríthatók  volnának.

Haris Ágnes dr.

Ind iában  a rabies vaccinával esély 
terem tőd ik  a prionbetegségre. M eijer 
van Putten, J. B. 1997,141, 67.

Egy indiai biológus a British M edical 
Journalnak írt levelében (1996, 313, 
1405.) arra  m utatt rá, hogy szám os, 
rabies vaccinát előállító állam ból 
szárm azó rabies vaccina lehetőséget 
nyújt prionbetegségekkel való fe rtő 
zésekhez. A fejlődőben levő országok
ban  a használatos rabies vaccina 
ugyanis bárányagyvelői sejteken te- 
nyésztődik és az ezt használó nagy  
laboratórium ok országaiban en d é 
m iás a „scrapie” elnevezésű p rionbe- 
tegség a bárányoknál. Az elmúlt évben

Indiában 30 esetben fordult elő a 
Creutzfeld-Jakob-betegség, melynél 
valószínűleg lehető volt az abnorm á
lis prionprotein átvitele a rabies vac
cinával. Az em beri sejteken tenyész
tett rabies vaccina, melyet Európában 
használunk, az ázsiai és afrikai orszá
gokban korlátozott mennyiségben áll 
rendelkezésre, ezért a veszett állatok
kal kapcsolatba került em berek ezek
ben az országokban helyben készült, 
bárányvelőn tenyésztett vaccinát kap
nak. Levélíró szerint a Central Res
earch Institute-nál készített vaccina a 
Himalája lábainál készül, ahol 1961- 
től kezdve 1-10% -ban fordul elő a bá
rányoknál a „scrapie” (egy bárányo
kon előforduló prionbetegség). Az a 
lehetőség, hogy a vaccina egy része 
fertőzött bárányok agyvelősejtjei ré
vén készül, gyanút keltő.

Az indiai microbiologus a rra  mutat 
rá, hogy akik jelenleg a Creutzfeld-Ja- 
kob-betegség m iatt növekedési ho r
mont szándékoznak kérni a család
tagok szám ára, ajánlatos inform álód
ni egy esetleges előzetes rabies vacci- 
natióról a donornál. Ez vonatkozik a 
nyugati országokra is, ha a donator 
ázsiai vagy afrikai szárm azású. A 
Creutzfeld-Jakob-betegség incuba- 
tiós ideje nagyon hosszú lehet (20 
évig is elhúzódhat), és nem  lehet 
kizárni, hogy azok között, akik valaha 
bárányagyvelőn tenyésztett rabies 
vaccinát kaptak, néhányan ezzel a 
betegséggel is fertőződtek.

Ribiczey Sándor dr.

KÖZEGÉSZSÉGÜGY, JÁRVÁNYÜGY

Közösségi m arginalizálódás és a be
tegségek, rendellenességek elterjedé
se az Egyesült Államokban. Wallace, 
R. (Psychiatric Institute, New York, 
USA), Wallace, D. (Public Interest 
Scientific Consulting Service Inc, New 
York): BMJ 1997,314,1341.

Azok az európai látogatók, akik talál
koznak a nagy am erikai városok m ar
ginalizálódott szegény közösségeivel, 
gyakran m egdöbbennek a fizikai és 
szociális rom lás m értékén. Egyedül 
New Yorkban kb. 600000 em ber él 
nyomornegyedekben. Ez a helyzet a 
szolgáltatások csökkentésének és a 
„jóindulatú gondatlanság”-nak az 
eredménye. A szolgáltatások csökken
tése párosulva a beruházások hiányá

val azt eredményezte, hogy az 1970-es 
években sok lakásbérlet szűnt meg az 
am erikai nagyvárosokban. Jelenleg -  
hivatalos becslések szerint -  az ame
rikai gyerekek közel negyede sze
génységben nő fel ezen lerom lott kö
zösségekben. Az egyik alapfeltevés 
szerint ez a romlás hatással van és lesz 
a felmérésben érintett közösségekre, 
ezért ők elkülönölnek a kertvárosi 
körzetektől, ahol jelenleg a legtöbb 
gazdag em ber él. Az am erikaiak ne
gyede él a városközpontokban és fele 
a környező kertvárosokban. A m á
sodik alapfeltevés szerint, ha még van 
is ném i kertvárosi „elszivárgás” a ha
nyatló városközpontok környékeiről, 
az nem  lesz nagy hatással a nemzet 
egészére.

A betegségek és rendellenességek 
földrajzi elterjedését három  mecha
nizmus jellemzi: hierachikus szétszó
ródás, térbeli fertőzés és hálózati szét- 
osztódás. A hierarchikus elterjedés 
m utatja a társadalm ilag domináns 
nagyobb városokból a kisebbek felé 
történő áramlást a nem zeti közleke
dési hálózat mentén. A térbeli fertőzés 
sugárirányban terjed a helyi útvona
lak mentén. A hálózati szétszóródás 
az emberek, családok, közösségek kö
zötti kapcsolatot jelenti.

A 113 millió em bert felölelő vizs
gálatban az AIDS terjedését mérve a 
25 legsűrűbben lakott am erikai vá
rosban hierarchikus struk túrát talál
tak, vagyis az AIDS New York és San 
Francisco m egfertőződött epicentru
mából a többi városi régió felé terjedt. 
Felhasználva az USA Népszámlálási 
Hivatalának adatait a nagyvárosi te
rületek közötti vándorlásról, kiszámí
tották a kapcsolat valószínűségét 
m inden egyes régió és az összes többi 
között. Előre jelezhető volt, egy há
rom változóra alapozott modell fel- 
használásával (1. a kapcsolat való
színűsége New Yorkkal, 2. a kapcsolat 
valószínűsége San Franciscóval, 3. az 
erőszakos bűncselekmények 1991-es 
egy főre eső aránya), hogy 1995 során 
nőni fog az AIDS-es betegek száma 
ezen nagyvárosi régiókban. Ellentét
ben a kulturális örökséggel, a nagy 
fertőzött m etropolisok, úgym int New 
York, nagy epicentrum okat alkotnak, 
amelyekből a betegség és rendellenes
ség országosan elterjed.

A szerzők megvizsgálták az AIDS, 
az erőszakos bűncselekmények és a 
tuberkulózis arányát a népességen 
belül 24 megyében, valamint New
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York m eghatározó területein. A szer
zők bem utatják a 100 000 lakosra jutó 
AIDS-es esetek számát 1982-ben és 
1984-ben New Yorkban az 5. sugárút 
és 42. utcából való távolság függvé
nyében, illusztrálva a kapcsolat ter
mészetét. Bemutatják továbbá az 
AIDS terjedését a forgalmi közpon
tokból azok kertvárosai felé. A tu
berkulózis elemzése (1985-1987. 
1988-1992.) hasonló eredményt adott: 
ahogyan a domináns forgalm i köz
pontban, M anhattanben emelkedett 
az AIDS előfordulása, olyan arányban 
terjedt el az öszes nagyvárosi körzet
ben. Az alacsony súlyú születések 
előfordulása, noha nem párhuzam os 
a másik három  jelzővel, szintén meg
jósolható az ingázási sémával és a 
szegénységi aránnyal.

Hasonló megközelítést alkalmaz
va, a szerzők elemeztek nyolc stan
dard m etropolist (54 millió lakos) 
négy népegészségügyi problém a sze
rint: az AIDS, a tuberkulózis előfor
dulása, a 10 000 élveszületésre jutó 
alacsony súllyal született csecsemők 
száma és az erőszakos bűncselek
mények előfordulása. Ezek során fog
lalkoznak a körzetesítés jelentésével, 
problémájával.

A városi hanyatlás elemzésénél 
megállapítják, hogy az egyének és 
családok életére többek között hatás
sal van a szociális irányításon kívül a 
környék befolyása, vagyis az ún. 
„erős”kapcsolatokon túl az ún.„gyen
ge” kapcsolatok is nagy szerepet já t
szanak („gyenge kapcsolatok erőssé
ge”). Amint a szomszédság felbomlik 
a tervezett csökkentés és „jóindulatú” 
gondatlanság politikája m iatt, a gyen
ge kötelékek kezdenek elkopni, az 
egyének és családok lehetőségei ösz- 
szeszűkülnek, a családok csoportjai 
csak saját erőforrásaikra vannak utal
va. Az ifjúkori m agatartások (pl. jól 
tanulni, rendes állást kapni stb.) meg
tartása egyre nehezebbé válik. A ne
gatív cselekedetek (úgym int erősza
kos m agatartás, kábítószerezés stb.) 
hatása nagyobb, mint a pozitív visel
kedésé, ami destabilizálja a pozitív 
kapcsolatot a közösségek szétbom 
lása és az antiszociális m agatartás kö
zött. Az egyének és családok otthonta
lanná válnak többek között a szociális 
háló szétszakadásának következté
ben, elvesztik függetlenségüket, sza
badságukat, az alacsony háztartási 
bevétel a közösség szétszakadását 
eredményezi. A gyerekek árvákká

válhatnak az erőszak, a vagyon elleni 
bűncselekmények és az AIDS miatt.

A szegény környékek szenvednek a 
városi hanyatlástól, am inek nagy ha
tása van az egészségre, biztonságra és 
jólétre. A népesség közötti betegség- 
és magatartásbeli kapcsolatok bizo
nyíthatók, akár tisztán térbeli távol
ságról, akár pusztán szociálgazdasági 
távolságról van szó.

A szerzők elemzése azt mutatja, 
hogy az emberi ökológia szintén ta r
talm az alapvető folyamatokat, am e
lyek mindegyikének hatása lehet. Az 
Egyesült Államokban a szegény váro
si környék határozza meg a népegész
ségügyet és a közrendet a nagyobb és 
a kisebb mutatók esetében. Ha ez a 
struk tú ra  nem képes az állami politi
ka és a magánérdekek miatt foglal
kozni az alapvető közösségi folyama
tokkal, az ország egész népességének 
az egészsége és biztonsága romlik. A 
szerzők felhívják figyelmünket arra, 
hogy az állami politika vagy a gaz
dasági tevékenység, amely marginali- 
zálja a sebezhető közösségeket, lehet, 
hogy Európában is hasonló válságot 
fog előidézni, m int ami az Egyesült 
Államokban tapasztalható.

Prónai Borbála dr.

Mitől fogunk m eghalni 2020-ban? -  
Szerkesztőségi elmélkedés. -  Lancet, 
1997,349,1263.

Inflációkkal és egyéb nehézségekkel 
kínlódó világunkban a Világbank 
1992-ben a WHO-val megállapodást 
kötött olyan tanulm ányok elkészíté
sére, melyekből kiderül, napjainkban 
melyek a leggyakrabban előforduló 
halálokok s ezek ism eretében hogyan 
lehetne ezeket visszaszorítani. A szer
kesztő ezekről elmélkedik a lap első 
oldalán és hivatkozik azokra a tanul
m ányokra, amelyeket fenti megbíza
tás alapján Murray C. J. L. és Lopez A. 
D. szerzők 4 közleményben folyama
tosan ism ertetnek ugyancsak a Lan- 
cetben. Az első tanulm ányban foglal
takra  hivatkozik a szerkesztő. Az első 
cikk alcíme: Global Burden of Disease 
Study. Ebben a szerzők Földünket 8 
régióra osztották fel (fejlett ipari or
szágok, a korábbi európai szocialista 
országok, India, Kína, egyéb ázsiai o r
szágok és szigetek, a szub-szaharai 
Afrika, Latin-Amerika és a Karib 
szigetvilág, továbbá a közép-keleti

országok). 1990-ben ezekből a régiók
ból kapott adatok alapján állítják a 
szerzők, hogy 50,5 m illióan haltak 
meg 30 különböző ok m iatt.

A „toplista” első 10 helyén a kö
vetkezők állnak: ischaem iás szív- 
betegség 6,3 millióval, cerebrovascu
laris betegségek 4,4 m illióval, alsó 
légúti infectiók 4,3 m illióval, külön
böző eredetű hasm enések 2,9 m illió
val, perinatalis okok 2,4 millióval, 
idült obstructiv  tüdőbetegségek (2,2 
M), tuberculosis (HIV infectio  nélkül 
-  2,0 M), kanyaró (1,0 M ), közúti 
balesetek (0,99 M) és végül a légcső, 
hörgők és a tüdő rákbetegségei (0,94 
M).

Ebből a 10-ből 4 (ischaem iás szív- 
betegségek, cerebrovascularis beteg
ségek, idült obstructiv légúti tüdő- 
betegségek és a tüdőrák) csökkenthe
tő lenne, a dohányzás abbahagyását 
illetően komoly erőfeszítések vannak 
máris. A kanyaró elleni im m unizálás 
is csaknem teljesen m egvalósított, a 
hasmenéssel járó betegségek leküzdé
sében elsősorban az egészségügyi vi
szonyok javításával lehet eredm énye
ket elérni. Sajnos, a közúti balesetek 
és a perinatalis m ortalitás leküzdésé
re tett erőfeszítések eddig nem  jártak 
a kívánt eredménnyel, ugyancsak 
nem  sikerült a tuberculosis teljes 
visszaszorítása sem. -  Ha a lista to
vábbi résztvevőit figyeljük, akkor is 
sok érdekes és elgondolkodtató dolog 
ötlik szemünkbe. A l l .  helyen a még 
mindig ki nem  irtott m alária áll 0,86 
M halálesetével, őt követi 1990-ben az 
öngyilkosságok okozta halálozás. 
Igen jelentős, közel félmillió volt a 
vízbefúltak és a háborúban elpusztul
tak száma. E 2 utóbbi a lista 20-21. 
helyét foglalja el.

A tanulm ányt író szerzők szerint 
2000-re az első 2 vezető halálok vál
tozatlanul m arad, viszont a további 
helyeken változások várhatók. így az 
idült obstructiv tüdőbetegségek fel
jönnek a 3. helyre, a tüdőrák  az 5.-re, a 
közlekedési balesetek a 6 .-ra és az 
öngyilkosságok a 10.-re. Ezek az elő
rejelzések az eddigi adatok szerint is 
rendkívül komolyan veendők és meg
jelölik a további teendőket is.

Iványi János dr.

Emberi m ajom him lő m egbetegedé
sek Zaire-ban. WHO Morb. Mórt. 
Wkly.Rep., 1997,47, 304.
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A majom him lő orthopoxvirus által 
okozott zoonosis, amely a nyugat- és 
közép-afrikai esős őserdők egyes ál
latai között enzootiás jelleggel van  je 
len. A kórokozót cynomolgus m ajom 
ból izolálták. Em beri m egbetegedése
ket először 1958-ban észleltek, m ajd 
később, az 1970-es években -  a him lő- 
eradikáció idején -  ismét több esetet 
jelentettek. Az em ber elsősorban v ad 
állatokkal tö rténő  kontaktus révén, 
részben pedig a megbetegedett em 
bertől fertőződhet. A himlőoltás vé
delmet nyújt. Klinikailag a valódi 
himlőhöz hasonló: pustulába á tm enő  
hólyagos kiütés, láz, légúti tünetek . 
Fertőzőképessége emberben jóval k i
sebb, m int a valódi himlőé és a fe rtő 
zési lánc ham ar, néhány eset u tán  
megszakad. A variola Verához képest 
csekélyebb a megbetegedések letalitá- 
sa is.

A most ism ertetett járvány 1996. 
februárban kezdődött, de a zaire-i eü. 
hatóságok csak júliusban szereztek 
róla tudom ást. Jellegzetességei az 
1970-1971-ben észleltekhez képest 
több szem pontból eltérőek: M ost 
kisebb a vadállatokkal tö rtén t k o n 
taktusból szárm azó esetek aránya és 
nagyobb az em berről em berre á tte r
jedt megbetegedések száma. A fe rtő 
zési lánc is hosszabb (max. 8), m in t az 
1970-es járványban tapasztalható volt 
(max. 4). A betegek között, m inden  b i
zonnyal a himlőoltás m egszűnése 
következtében, jóval magasabb a 15 
évnél idősebbek aránya, és valósz ínű
leg ez utóbbi m iatt sokkal k isebb a 
letalitás, m int az előző járványban  
volt (3, ill. 10%).

További kutatások szükségesek a 
még nyitott epidemiológiai kérdések 
tisztázására (állati rezervoárok, á tv i
tel, im m unitás stb.), ezeket azonban  
az ország nyugtalan politikai helyzete 
jelenleg nagym értékben akadályozza.

A Világegészségügyi Szervezet 
nem  tartja kizártnak, hogy a járvány  
további terjedése esetén, helyileg, a 
vaccinatio újbóli bevezetésére is sor 
kerülhet.

Budai Józse f dr.

A californiai N orthridge-ben zajló 
földrengést követő Coccidioidom y
cosis járvány. Schneider, E. és m tsai 
(Centers of Disease Control and  Pre
vention, Div. of Tuberculosis Elim i
nation, Surveillance and Epidem io

logy Branch, 1600 Clifton Rd., Mail- 
stop E-10, Atlanta, CA 30333 USA): 
JAMA, 1997,277, 904.

A coccidioidomycosis Valley-lázként 
vagy San Joaquin Valley-lázként is
mert kórokozója a Coccidioides im m i
tis, a felső talajrétegben élő gomba, el
sősorban az am erikai kontinensen 
(pl. délnyugati államokban, Mexikó
ban) fordul elő. A fertőzés a levegővel 
terjedő arth rospó rák  belégzése útján 
történik. A fertőzöttek 60%-a tünet
mentes, a megbetegedések főleg inf
luenzaszerű tünetekkel járnak. Álta
lában 200 beteg közül egynél fordul 
elő disszem inált betegség. Eddig por
viharok, archeológiái ásatások, speci
fikus klim atikus körülm ények esetén 
(aszály u tán  vagy esők után) figyeltek 
meg coccidioidomycosis járványokat, 
földrengést követően még nem  észlel
ték. C aliforniában Los Angeles megye 
területén 1994. január 17-én 6,7 erős
ségű földrengést észleltek, melynek 
során 72 haláleset történt, s a károk 
értékét 23,8 m illiárd dollárra becsül
ték. Ventura m egyében (Los Angeles 
megyétől északra) kevesebb m int 60 
coccidioidomycosis eset fordult elő 
évenként; 1992-ben és 1993-ban, főleg 
késő ősszel és télen. A földrengést 
követő első 5 héten  20 coccidioidomy
cosis eset fordult elő. A diagnózist po
zitív im m undiffúziós vagy latex agg
lutinációs IgM érték; pozitív im m un
diffúziós vagy komplement fixációs 
IgG érték alapján, vagy köpetből, 
szövetből izolált C. im m itis kultúra 
alapján állapították meg (am ennyi
ben az anam naesisben nem  szerepelt 
coccidioidomycosis).

Bőr-teszt vizsgálatot végeztek 9 
héttel a földrengés után. Random m ó
don választottak 530 címet, postán je
lentették a bőr-teszt eredm ényt, tele
fonon vagy látogatással inform álód
tak. Bőr-tesztet Spherulinnal végeztek 
(ALK Laboratories, Wallingford 
Conn, 1:100 hígításban) intraderm áli- 
san (0,1 m l), leolvasást 48-72 óra 
múlva végeztek. Pozitívnak tekintet
ték a bőr-tesztet 5 mm v. nagyobb 
beszűrődés esetén. A bőr-teszt pozitív 
személyektől C. immitis ellenanyag 
kim utatásra savót vettek (10 ml). Az 
eseteket akkor tekintették a járvány
hoz tartozónak, ha a helyi lakos 13 
évnél idősebb volt. Kontrollok a bőr
teszt negatív helyi lakosok voltak. Kor 
és nem szerin ti csoportokat állítottak 
össze, adatokat szereztek be gyógy

szerekre, utazásra és pornak kitett 
kockázati faktorokra vonatkozólag. A 
m egbetegedések átvitelében szerepet 
játszó faktorok identifikálására tekin
tetbe vették a geológiai, szeizmológiai 
és meteorológiai tényezőket. A sta
tisztikai értékelést kérdőívek Epilnfo 
6,02 és SAS 6,08 analízisével végezték.

Ventura m egyében 203 járvánnyal 
összefüggő coccidioidomycosist iden
tifikáltak 1994. január 24. és március 
15. között. Kórházban 55 beteget 
ápoltak (27%), 3 haláleset volt (1,5%). 
A megbetegedések csúcsa 2 héttel a 
földrengés után volt, ami megfelel a 
coccidioidomycosis inkubációs pe
riódusának. Az incidencia 40 év felet
tieknél volt gyakoribb, nem szerint 
nem  volt szignifikáns eltérés. Az ese
tek előfordulása legmagasabb volt 
Ventura megyében a nem spanyol fe
hér lakosságban. A földrengés köz
vetlen közelében kortól függetlenül 
legmagasabb volt a megbetegedések 
aránya. A klinikai tünetek közül leg
gyakoribb volt a fáradtság, köhögés, 
éjszakai verejtékezés, láz (>38,2 °C 
szájban). Nőknél gyakoribb volt a 
göbös bőr lézió. Antimikrobás kezelés 
alkalmazásáról 163 betegnél számol
tak  be. Egy antibiotikum ot alkalmaz
tak  a diagnózis előtt 93%-ban. A 
coccidioidomycosis diagnózis után 
54% fluconazole-t, néhány beteg keto- 
conazole-t, itraconazole-t vagy am 
photericin В-t is kapott.

Random m ódon kiválasztott ház
tartásokból 184 személynél végeztek 
bőr-tesztet, 6% volt pozitív. A porfel
hőnek kitetteknél 3-szor gyakrabban 
diagnosztizáltak coccidioidomyco
sist, m int azoknál, akik nem tartóz
kodtak  a porfelhőben. A veszélyezte
tettség a porfelhőben eltöltött időtől 
is függött. A kedvező irányú szél csök
kentette a porfelhő mozgását. A coc
cidioidomycosis endemiás területein 
a megelőzés kevéssé eredményes. 
Fontos azonban a korai diagnózis és 
kezelés. A coccidioidomycosis beje
lentendő megbetegedéssé vált az USA 
délnyugati államaiban, klinikai és la
boratórium i diagnózis alapján. Az így 
kialakított surveillance lehetővé teszi 
a megbetegedés kockázati faktorai
nak megismerését, a hatékony vacci
na kifejlesztését, a hatékony megelő
zés stratégiájának kidolgozását.

Összefoglalva: szerzők az elsők, 
akik földrengés utáni coccidioidomy
cosis járványról számolnak be. A 
járvány a californiai Ventura megyé-
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ben zajlott 1994. január 24. és március 
15. között, 203 megbetegedés közül 3 
haláleset fordult elő. Az esetek két hét
tel a földrengés után  kezdődtek. Az in 
c idenda (100000 lakosra szám ított 
megbetegedések szám a egy évben) 
2,8-szor volt nagyobb 40 éven felü
lieknél, m int a fiatalabbaknál. Föld
csuszamlásokat követő nagy porfel
hők szignifikánsan növelik az akut 
coccidioidomycosis kockázatát. En
démiás területeken porkavaró esem é
nyek után az akut coccidioidomycosis 
korai megelőzésére és felismerésére 
fokozott gondot kell fordítani.

Milch Hedda dr.

A vashiány gyakorisága az Egyesült 
Államokban. Looker, A. C., Daliman, 
P. R., Carroll, M. D. és m tsai (Division 
of Health Statistics. National Center 
for Health Statistics, Centers for 
Disease Control and  Prevention, 
Hyattsville, USA): JAMA, 1997, 277, 
973.

A szerzők a III. Nemzeti Egészségi és 
Tápláltsági Vizsgálat (1988-1994) 
keretén belül összesen 24894 (egy
évesnél idősebb) személynél (férfiak 
és nem  terhes nők) végezték el a szer
vezet vasháztartását jellemző p ara
m éterek (vas, transferrin  saturatio, 
vörösvértest szabad protoporphyrin, 
serum  ferritin és haem oglobin) vizs
gálatát. Kisgyermekkorban, egy-két 
éves kor között a vizsgált gyermekek 9 
százalékában találtak vashiányt és 
3%-ban vashiányos anaemiát. 3 és 11 
éves kor között a vashiány gyakorisá
ga csökkent és vashiányos anaem iát 
csak 1% alatt észleltek. Ifjúkorban és 
felnőttkorban lévő férfiaknál szintén 
1% alatti volt a gyakoriság, ugyan
ilyen korú nőkben 9-11% -ban talál
tak vashiányt és 2-5% -os gyakoriság
gal vashiányos anaemiát. 50 éves kor
nál idősebb nőknél a gyakoriság a 
fentieknél kisebb, de a férfiaknál ész
lelt aránynál valamivel magasabb 
volt. A vashiány legalább kétszer 
gyakoribb volt fekete bőrű  nők kö
zött, m int fehéreknél. Gyakoribbnak 
bizonyult szegényeknél, alacsonyabb 
iskolázottságúak között és azon nők 
között is, akik többször szültek. Az 
adatok alapján, amelyet a korábbi ha
sonló vizsgálat eredményeivel is ösz- 
szevetettek, a szerzők úgy gondolják, 
hogy a vashiány és az ezzel kapcso

latos anaem ia továbbra is jelentős 
gyakoriságú az Egyesült Államokban. 
A gyerm ekkorra vonatkozó adatok 
alacsonyabbak voltak, m int am it a 60- 
as években történt szűkebb vizsgálat 
észlelt. A 70-es évek adataival össze
vetve nem  találtak lényeges különb
séget a vashiány és a vashiányos 
anaemia prevalenciájában. A m ennyi
ben az adatokat az USA teljes populá
ciójára vetítik, ez 7,8 millió vashiá
nyos, kam aszkorú leányt és reproduk
tív korban lévő nőt jelent, akikből 3,3 
milliónak vashiányos anaem iája is 
van. A csecsemőket tekintve országos 
szinten az USA-ban kb. 700 000 vas
hiányos csecsemővel kell számolni, 
akik közül kb. 240 000 szenved vashiá
nyos anaem iában is. A szerzők az ál
taluk vizsgált param étereket a popu
láció vasháztartásának megítélésére 
megfelelőnek tartják, azonban klini
kai vizsgálatok végzésekor kevesebb 
param éter mérését is elégségesnek 
gondolják. Ezek közül a legfontosabb 
az elektronikus sejtszámlálók által 
adott indexek és a haemoglobin vagy 
a vörösvértest megoszlás szélessége. 
Fontos kérdés az esetleges szűrővizs
gálatok kérdése, ezt a szerzők kis 
prevalenciájú egyének között (pl. fel
nőtt férfiak, ha a széklet occult vérzés 
szempontjából negatív) nem  tartják 
szükségesnek. Ugyanakkor kisgyer
mekeknél, illetve reproduktív korban 
lévő nőknél szükséges lehet valam i
féle szűrővizsgálat. A Nemzeti Tudo
mányos Akadémia a diétás kórelőz
mény adatainak alapján kiválasztott 
gyermekek szűrését, illetve a rep
roduktív korú nők rutin  szűrővizs
gálatát tartja  ajánlatosnak.

Fábián György dr.

M eningococcus okozta fertőzések 
zárt iskolai közösségekben az Egye
sült Á llam okban. Epidemiológiai 
sajátságok és esetek elemzése. Zang- 
will, K. M., Schuchat, A. és mtsai 
(Childhood and Respiratory Dis. 
Branch Division of Bacterial and 
Mycotic Disaeses. Centers for Disease 
Control and Prevention, Atlanta): 
JAMA, 1997,277, 389.

Iskolákban k itö rt meningococcus (m. 
c.) eredetű fertőzések megelőzését 
chemoprophylaxissal, vaccinatióval 
végezték. Tisztázatlan, hogy egyes 
csoportok ennek ellenére kockáza

tosak m aradtak a fertőzésekkel szem
ben. Ennek az okát tisztázva keresték 
a rizikócsoport szám ára a m. c. elleni 
hatékony védelmet. Iskolák közössé
gében a chemoprophylaxist az USA- 
ban nem  tartották megfelelő m ód
szernek a kontaktok védelmére. 
Egyéb szempontok m ellett főleg azt 
vizsgálták, hogy cirkulálnak-e a kö
zösségben egyéb betegségek, amelyek 
alkalm assá, fogékonnyá teszik a m. c. 
irányába, újabb fertőzésre a közösség 
tagjait.

1989 és 1994 között vonták be a 
vizsgálatokba az epidemiológusokat. 
A m. c. fertőzés klinikai megjelenésé
nek jellem zői közé sorolták a követ
kezőket: meningitist, sepsist, purpu
rét és legalább egyet a következő diag
nosztikus eredmények közül: Neisse
ria m eningitidis pozitív tenyésztést a 
vérből vagy a liquorból, norm álisan 
steril állapotú váladékból antigén 
kim utatásával m. c. jelenlétét. Elsődle
gesnek ítélték meg a 24 órán  belül fel
lépő betegséget. M ásodlagosnak a 
zárt közösségben bekövetkező 2 ese
tet, 30 napon belül bizonyított fertő
zést, összefüggőnek tarto tták  epide
m iológiai szempontból a többi eset
tel. Szám ítások alapján feltételezhető, 
hogy az Egyesült Államokban az 5-18 
éves korosztály tagjai között évente 
416 m. c. megbetegedés van.

Iskolás korú gyermekekre, számu
kat tekintve évente m. c. eredetű 
214656 fertőzés várható. Adatokat 
gyűjtöttek az „elsődleges” és „m ásod
lagos” fertőzöttségű közösségből kont
roll intézetekkel összehasonlítva, epi
dem iológiai szempont alapján. Tekin
tetbe véve a gyermekek életkörül
ményeit, iskolájukban cirkuláló légúti 
infekciókat, a hiányzások számát.

A laboratórium i vizsgálatok kiter
jedtek a szerotípusok m eghatározásá
ra, enzim  elektrophoresis alkalmazá
sával szubtipizálásra. A m. c. izolátu- 
mok a Centers for Disease Control 
and Prevention azonosításával iga
zolták a kórokozók m eghatározásá
nak hitelességét. Statisztikai módsze
rekkel végezték el a számításokat.

15 állam  22 zárt közösségének m. c. 
fertőzöttségét azonosították. M ásod
lagos fertőzés az 5-18 éves iskolás 
korosztályban 100 000 lakosra becsül
ve 2,5 volt. A másodlagos 10 eset közül 
10 két nappal követte az elsőt, 22 meg
betegedés 14 nappal később. 8 is
kolában két vagy több eset, két vagy 
több nappal utána jelentkezett. Vala-
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m ennyi eset chemoprophylaxisban 
részesült. A vaccinatio a legeredm é
nyesebb a m. c. megelőzésében és a 
járvány  megfékezésében. Főleg, ha a 
kórokozó szerotípusa azonos a vacci
na szerotípusával. A vaccina nem  
szünteti meg a kórokozó hordozását 
és nem  akadályozza meg a kórokozó 
törzs átvitelét. A szerotípus B, amely a 
szóban forgó esetek harm adában kór
okozó volt, nem védhető quadrivalens 
vaccinával. Chemoprophylaxis a ve
szélyeztetett, intézeten kívül élő egyé
nek szám ára javasolt.

A m . c.-t chemoprophylaxis m ód
szerével a nasopharynxból lehet eltá
volítani, alkalmas a családban élő 
kontak tok  megvédésére. Effektiv a 
chemoprophylaxis, ha rövid időn be
lül k isszám ú közösség védelmét szol
gálja. Iskolában egyetlen m. c. eredetű 
m egbetegedés nyomán a tömeges 
prophylaxis eredménytelen, az Egye
sült Államokban legfeljebb évente 400 
esetre lehet számítani. Iskolákban a 
chemoprophylaxis elsősorban a kon
taktok szám ára jöhet szóba, de a 
rövid időn belül alkalmazott védelem 
feltétele ritkán adott. Családtagok, a 
közegészségügyben dolgozók, diá
kok, klinikusok szervezett együttm ű
ködése állandó surveillance mellett 
lehet eredményes az iskolai közössé
gek védelmében.

Farkas Éva dr.

Veszélyes állatgyógyszerek N ém etor
szágban. Meijer Van Putten, J. B. Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1997,141, 218.

Ném etországban megütközést keltett 
a hír, hogy állatoknál alkalmazott 
gyógyszerek genetikusán ártalm asak 
lehetnek, ezeket állati takarm ányok
nál alkalmazták. Az Európai Közösség
1994. aug.-ban megtiltotta ezek hasz
nálatát, ilyenek a chloramfenicol, a 
d im etridazol vagy a furazolidon ta r
talm ú gyógyszerek. Csak a chloram 
fenicol tartalom  miatt 120 gyógy
szernek kellett eltűnnie a gyógyszer- 
piacról. M iután a határozat az Euró
pai Közösségnél a hivatalos utakkal 
járó időveszteség miatt késedelmes 
volt, a ném et szövetségi hivatal az ál
latgyógyászati felügyelettel együtte
sen kényszerült az állati tápanyagok
nak  használatát még másfél éven át 
engedélyezni. A német eü. miniszter, 
H orst Seehofer most változást rendelt

el a gyógyszerügyben, miáltal a p o 
tenciálisan em berre ártalmas állati 
gyógyszereket az Európai Közösség
ben autom atikusan kivonhatják a fo r
galomból, ha a kormányzat ezt e lren 
deli. A hivatalnokoknak ezentúl nem  
kell ehhez határozatot hozni. (Südde
utsche Zeitung, 1996. dec. 23.). Ezen 
gyógyszerek között van az avoparcin 
is, melynek használata veszélyezteti a 
vancomycin irán ti érzékenységet, m e
lyet gyakran alkalm aznak az intenzív 
osztályokon sepsisnél. Sajnos ennek a 
gyógyszernek engedélyeztetése 1996. 
jan.-ig érvényes, és az esetleges koc
kázatok jelentése ezután is folyam at
ban van. így tovább is im portálhatnak 
avoparcint kapó állatokat N ém etor
szágba (Der Spiegel, 1996. dec. 9. és 
Süddeutsche Zeitung 1996. dec. 9., 10. 
és 12.). Nagy sajtója volt N ém etor
szágban, különösen akkor, am ikor 
Günther Strack közism ert színész és 
tv-szereplő m ajdnem  meghalt, am i
kor sepsise resistensnek bizonyult a 
vancomycinnel szemben, azóta ezen 
szert, m int növekedést előidéző szert 
bevonták. Seehofer kijelentette, hogy 
abszolúte vállalja a felelősséget és a 
veszélyes gyógyszereket betiltatta, 
„Inkább pár heti késés a betiltáskor, 
m int egy túl korai betiltás, mely fel
korbácsolja az ellenkezőket.” Szeny- 
nyezett hús európai importja b e tilt
ható szerinte. Seehofer szerint szoros 
kapcsolatok a gyógyszeripar és a h i
vatalnokok között a megvesztegetett- 
ség veszélyével járhatnak.

Ribiczey Sándor dr.

A hum anitárius segítés kiértékelése a 
harm adik  világban. Meijer Van 
Putten, J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk., 
1997,141,219.

Múlt év novem berében tarto tta a Me- 
dicins Sans Frontiéres Holland (MSF 
Holland) nem zetközi szim pózium át, 
melyben kiértékelték az egyesület h u 
m anitárius program ját. Pár m etodo
lógiai elemzésen kívül konkrét segítő 
akciókat is kiértékeltek, és nagyon il
lusztratív volt a MSF francia tagjánál 
két akciónak, a nigériai cerebrospi
nalis m eningitis járványnál 1996-ban 
és az 1990-ben az ugandai álom kór, 
trypanosom iasis leküzdésénél vég
zett egyesületi m unka összehason
lítása. Nigériában a hirtelen fellépő 
meningitis cerebrospinalis 1996. jan.

végén Nigéria északi részén jelentke
zett, az MSF megkezdte a tömeges 
prevenciót olajban oldott chloramfe- 
nicollal. M ajdnem  3 millió em bernél 
végezték a megelőzési m unkát és 
30 000 beteget is kezeltek vele. A halá
lozás a kam pány végén 9% volt (majd 
2000 halott). Nigériában azonban 
csak egy epidemiológus állt rendelke
zésre, az adatok feldolgozásához nem 
volt elég szakemberük, a kapott ada
tok megbízhatatlanok. Ezzel szemben 
az ugandai kampány az álom kór el
len, m elynek okozóját a cecelégy 
közvetíti az emberhez, 1990-ben kez
dődött, az ország északi részében, az 
adjumáni vidéken. Itt kezdték meg a 
munkát, a lakosságot szerológiai p ró
bával szűrték, és pozitív esetben a 
vérben és liquorban vizsgálták a para
sita jelenlétét. Pentamidinnel kezelték 
a betegséget korai stádium ban, az 
előrehaladt állapotban levőket melar- 
soprollal kezelték, utóbbi arzént ta r
talmazó gyógyszer, nagyon agresszív, 
komoly, néha halálhoz vezető neu- 
ropathiát okoz. A beavatkozás után 5 
év múlva újból átnézték a szűréseken 
készült jegyzőkönyveket. 5000-nél 
több beteget kezeltek, m indenki meg
gyógyult, haláleset 177 volt (3,9%), 
mind a kom oly megbetegedettek cso
portjához tartoztak, m elarsoprol ke
zelésben részesültek. A kam pány vé
gén a kezdetben m ért prevalencia 
10%-ról 1% alá csökkent, ez a mély 
benyomást keltő eredmény az egye
sület akciójának köszönhető. Az 
ugandai akció értékes inform ációkat 
adott a trypanosom iasis leküzdésé
hez.

Ribiczey Sándor dr.

Bélférgek Dél-Afrikában. Meijer Van 
Putten, J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk.,
1997,141, 265.

Az elmúlt évben közölte a South 
African Medical Journal a beküldött 
levelekkel és egy szerkesztőségi kom 
m entárral a h írt, hogy Dél-Afrikában 
nagy gondot okoznak a fertőzésből 
eredő bélférgek (A. Afr. Med. J., 1996, 
86, 647-649. és 698. és 1431-1432.). 
Egy csoport élelmezési szakember 
hangsúlyozza, hogy „Tápláld a gyer
mekeket, ne a bélférgeket”, és hogy 
nincsen értelm e a gyermekek étkezé
sét javítani, ha ugyanakkor nem  fé- 
regtelenítjük őket. A szerkesztőségi
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kom m entár arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a nyugati partokon Dél-Afriká
ban a kisgyermekek 40%-a fertőzött 
Ascaris lumbricoidesszel, 92%-a Tri- 
churis trichiurával és nem  kétséges, 
hogy em iatt csökkent a fejlődésük, és 
ez nem a lebujokban felnőttek, hanem 
a relatíve előnyt részesülőknél terjedt 
el, akiknél a higiénikus ellátás, vízve
zeték, szemételhordás, elektromosság 
és m odern tisztálkodás évek óta ren
delkezésre áll, és a féregűző gyógysze
rek ingyenesen állnak rendelkezésre. 
Az a felfogás, hogy a bélférgesség az 
elhanyagoltabb gyermekeknél gyako
ribb, nem áll Dél-Afrikára. A levélírók 
elsőrendű kötelességnek nevezik a 
bélférgesség elleni küzdelmet. Azt az 
elméletet is megemlítik, hogy a por 
közvetíti a bélférgesség tojásaival a 
fertőzést. A klíma ugyanis nagyon 
szeles és száraz és a széklet 80%-ban 
tartalm az bélféregtojásokat. Az a tény, 
hogy az ilyen kivételezett gyerm ekek
nél gyakori a bélférgesség, a rra  a gon
dolatra vezet, hogy az olcsó piper- 
azinnal kellene az Ascarisokat kiiktat
ni, de ez a szer nem hat a Trichurisok- 
ra. Ezeket a nagy kampány egyik fe
jezetében kellene kiirtani, és a higié
nés körülményeket is javítani kellene. 
Tudni kellene, hogyan tö rtén ik  a fer
tőzés, hogy az átvitelt m egakadá
lyozhassák. Miután nem egyszerű do
log a fertőzött lakosság féregteleníté- 
se, egyik levélben leírják, hogyan 
szabadult meg Japán 50 évvel ezelőtt 
hasonló fertőzöttségéből (S. Afr. Med. 
J., 1996,8 6 ,1431-1432.). Japánban egy 
kétéves kezelést alkalmaztak, és az 
Ascarisokat 61,3%-ról lecsökkentet
ték 0,05%-ra.

Ribiczey Sándor dr.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGY

A végstádium ú veseelégtelenség gya
korisága a szilíciumdioxid expozíció
nak kitett aranybányászok között. Új 
m ódszer az epidemiológiai csopor
tok közötti incidencia m egállapításá
ra. Calvert, G. M., Steenland, K., Palu, 
S. (National Institute for O ccupatio
nal Safety & Health 4676 Columbia, 
Pkwy, R-16 Cincinnati OH 45226, 
USA): JAMA, 1997,277, 1219.

A szerzők a szilíciumdioxid (SÍO2) ve
sére kifejtett hatását vizsgálták egy 
dél-dakotai aranybánya volt m unká

sai között. A csoport tagjai a SÍO2 és 
egyéb amfibol ásványok okozta m or
talitást vizsgáló tanulm ány alanyai 
közül kerültek ki. A retrospektív vizs
gálatba 2412 fehér rasszhoz tartozó 
m unkást vontak be, akik 1940 és 1965 
között dolgoztak a bányában. A teljes 
m unkaidőt föld alatt tö ltő  munkások 
por-expozícióját a m unkakörtől füg
gően szám ították ki a vizsgált idő
szakban történt rendszeres mérések 
alapján. 1951 előtt 0,1-0,25 m g/m 3, ez 
után 0,02-0,1 mg/m3 SiCh-ot tartal
mazó levegőben dolgoztak. A levegő
ben levő egyéb káros anyagok, Ra, СО, 
СШ, NO2, szénhidrogének, benzpirén, 
aldehid mennyisége a SÍO2 mellett el
hanyagolható volt, a k rónikus expozí
ció során ilyen koncentrációban nem 
észlelték toxikus hatásukat. A bánya 
többi, nem  föld alatti m unkát végző 
dolgozóiból válogatott kontrollcso
portból kihagyták a kohászati részleg 
m unkásait, a Pb- és Hg-expozíció mi
att.

Azért választották a végstádiumú 
vesebetegséget a vizsgálat tárgyának, 
m ert a vesepótló kezelésben része
sülőkről 1977 óta vezetett regiszteren 
az USA uraemiás betegeinek =90%-a 
megtalálható. (A fennm aradó betegek 
zömét vagy katonai kórházban kezel
ték, vagy nem kerültek chr. haem odia
lysis program ba.) A betegségeket a 
következőképpen osztályozták:

I. Szisztémás vesebetegség -  ide 
tartoztak a diabetes és egyéb anyag
cserezavarok, a hypertonia okozta el
változások, a cystás és herediter be
tegségek, az obstructiv uropathia, a 
sarlósejtes anaemia, az autoim m un, a 
malignus betegségek és AIDS miatti 
veseelégtelenség.

II. Intrinsic vesebetegségek -  a glo
m erulonephritis és interstitialis 
nephritis.

III. Ismeretlen etiológiájú csoport.
M eghatározták a vizsgált időszak

alatt 5 éves időtartam onként az USA- 
ban a végstádiumú vesebetegség gya
koriságát a betegség típusa, ill. a be
tegek kor, nem és rassz szerinti cso
portosításában. Ezt hasonlították ösz- 
sze a vizsgált csoport adataival. Az 
aranybánya egykori m unkásai közül 
11 személyt kezeltek később vég
stádium ú vesebetegség m iatt. Ez a de
mográfiai, biztosítási adatok alapján 
szám ított gyakoriságnál lényegesen 
nagyobb volt, akárcsak a glom erulo
nephritis chr. aránya (5 beteg). A ku
mulatív SÍO2 expozíciója is nagyobb

volt a betegekben. 7 dializált beteg 
halt meg a vizsgált időszakban, a ha
lálokok között nem történ t említés 
SÍO2 okozta pulm onalis érintettség
ről. (Érdekes, a statisztikai adatok fel- 
használásának nehézségeit tükröző 
példa, hogy a 7 beteg halálának okai 
között csak 4 esetben szerepelt a vese
betegség!) Az egész csoport m ortali
tását vizsgálva a dialízisprogram ba 
kerülteken kívül még 28 esetben sze
repelt krónikus vesebetegség a halál
okok között. 19 betegről nyertek bő
vebb inform ációkat, amelyek ezt 14 
esetben m egerősítették (2 közülük 
végstádium ú vesebetegségben halt 
meg), míg 5 akut veseelégtelenség m i
att.

Bár a hosszú latenciaidő, a re tro 
spektív módszer, az uraem ia kénysze
rűen csak 1977 óra vizsgált inciden- 
ciája, ill. a súlyos vesebetegség non- 
specifikus tünetei m ind csökkentet
ték az érzékenységet, a tanulm ány en
nek ellenére képes volt kim utatni a 
SÍO2 nefrotoxikus hatását. A patoge- 
nezis még ism eretlen, feltehetően im 
munkomplexek okozzák, egyes meg
figyelések szerint a tubularis elvál
tozások megelőzik a glom eruláris lae- 
siót.

A tanulm ány jelentősége, hogy fel
hívja a figyelmet egy olyan ártalom ra, 
amely a kvarc gyakori előfordulása 
m iatt számos dolgozót fenyegethet. A 
bányászat m ellett a kőfejtés, öntödei 
m unka, üvegmegmunkálás, fazekas
ság, cem entgyártás, alagútépítés, csi
szolás stb. m ind járhat SÍO2 okozta 
nephropathiával tartós expozíció ese
tén.

A m ásik nagyon fontos megfigye
lés, hogy valószínűleg túl liberálisak 
az érvényben levő am erikai m unka
egészségügyi szabályok, amelyek a le
vegő SÍO2 szennyezettségét 0,09 
m g/m 3 alatt nem  tartják  ártalm asnak, 
mivel a vizsgált aranybányászok ex
pozíciója ennél alacsonyabb volt (0,05 
m g/m 3).

Kovács Andrea dr.

Ápolónők derékfájásának valószínű
sítő tényezői követéses csoportvizs
gálatok alapján. Smedley, J., Egger, R, 
Cooper, C. és m tsai (MRC Environ
m ental Epidemiology Unit., Univer
sity Southam pton, Southam pton, 
Nagy-Britannia): Br. Med. J., 1997,314, 
1225.
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A szerzők irodalm i áttekintés alapján  
hangsúlyozzák a gyakran betegállo
m ányt okozó derékfájás fontosságát 
és rám utatnak, hogy az ápolónőknél 
ez a tünetegyüttes különösen nagy 
gyakorisággal (10% felett) vezet ta r 
tós (1 hónapnál hosszabb) keresőkép
telenséghez. A megelőzés hatékony 
eszközeinek kidolgozása céljából k ó r
házi ápolónők követéses kérdőíves 
vizsgálatával kísérelték meg feltárn i a 
derékfájás -  és az emiatti keresőkép
telenség -  kockázati tényezőit.

A southam ptoni orvosegyetem k li
nikáinak 2405 ápolónője közül 1616 
töltötte ki a kiindulási felmérő k é rd ő 
ívet, s közülük 1336 nyilatkozott úgy, 
hogy hajlandó közreműködni a köve
téses vizsgálatban. Közülük 961-nek 
az adatfelvételt megelőző hónapban  
nem  volt derékfájása. Ők váltak  a 
követéses vizsgálat alanyaivá.

A kezdetben kimutatott ha jlandó
ság ellenére csak 843 ápolónő kü ld ö tt 
értékelő választ a kétéves követéses 
vizsgálat során (átlagos követési idő 
18,6 hónap). Közülük 322-nél (38%) 
jelentkezett derékfájás, ami m iatt 93- 
an (11%) keresőképtelenné is váltak. 
Különösen azok az ápolónők b izo
nyultak sérülékenynek, akiknek m ár 
előzőleg is volt ilyen panaszuk. 
A m ennyiben ez az alapkérdőív felvé
tele előtti egy éven belül jelentkezett, a 
megbetegedés a megfigyelési időn 
belül 66%-os valószínűséggel lépett 
fel.

Az életkor, a túlsúly és a testm agas
ság a derékfájás kialakulásának riz i
kóját szignifikánsan nem befolyásol
ja. A nem  specifikus tünetek (fejfájás, 
m enstruációs panaszok, fáradtság, 
levertség, túlterheltség) közül egyedül 
a levertség m utatott szignifikáns p o 
zitív összefüggést derékfájási gyako
risággal. Kimutatták, hogy a betegek 
emelésének gyakorisága és m ódozata 
hatással van derékfájás jelentkezésé
re.

Eredményeikből arra következtet
nek, hogy az ápolónők alkalm assági 
vizsgálatakor a kórelőzményben lévő 
derékpanaszokra tekintettel kell len 
ni. Hangsúlyozzák továbbá, hogy  a 
betegm ozgatásnál az ergonóm ia 
szem pontjait jobban figyelembe kell 
venni.

[Ref: H azánkban az elmúlt évig az 
ápolónők derékfájása nem tartozott a 
bejelentendő foglalkozási betegségek 
közé. A népjóléti miniszter 27/1996. 
(VIII. 28.) sz. rendelete azonban e tü 

netegyüttes foglalkozási betegségként 
történő elismerését lehetővé teszi (D/5 
Fokozott megterhelés-igénybevétel 
okozta megbetegedések), így várható, 
hogy a kérdéskörnek nálunk is na
gyobb érdeklődést szentelnek a jövő
ben. A prevenciót bizonyára segíteni 
fogja az EU 90/269 sz. Irányelvének 
honosítása is a jogharmonizáció so
rán. Ez a direktíva a hátsérülések koc
kázatával járó kézi tehermozgatással 
járó m unkafolyamatokban szolgálja a 
munkavállalók egészségének megőr
zését.]

Galgóczy Gábor dr.

KÖLTSÉG ÉS HASZON

A koszorúér-angioplasztika és az aor- 
tocoronaria bypass m űtét költségei
nek és az életm inőség alakulásának 
összehasonlítása random izáció után.
Hlatky, M. A., Rogers, W. J., Johnstone, 
I. és m tsai (Bypass Angioplasty Re
vascularisation Investigation -  BARI 
-  Investigators, Egyesült Államok): N. 
Engl. J. Med., 1997,336, 92.

A koszorúér-angioplasztika (továb
biakban PTCA), amelyet Grüntzig 
vezetett be 1977-ben a koszorúér-be
tegség kezelésére, kevésbé invazív 
módszer az aortocoronaria bypass 
m űtéthez (továbbiakban CABG) ké
pest. Számos tanulm ány történ t azóta 
a kétféle m ódszer klinikai eredm é
nyeinek összehasonlítására, így az 
utóbbi években BARI-vizsgálat is. A 
tanulmányok az ötéves eredmények 
alapján -  kivéve a diabetes m ellhús
ban szenvedőknél a CABG-műtét 
kedvező eredményeit -  a túlélés lé
nyegesen nem  különbözött a kétféle 
kezelési m ódszer alkalmazása során. 
A kezelési költségek és az életminőség 
alakulásának értékelése szintén na
gyon fontos a kétféle revaszkularizá- 
ciós m ódszer közötti választás szem 
pontjából. A BARI-tanulmányhoz ta r
tozott az 1988-ban kezdődő részvizs
gálat (the Study of Economics and 
Quality of Life), amely a kétféle keze
lés utáni funkcionális státust, az élet
minőséget, a m unkaképességet és a 
kezelési költségeket hasonlította ösz- 
sze.

A BARI-tanulmányban részt vevő 
18 centrum  közül 7 vett részt a jelen
legi vizsgálatban. A funkcionális ál
lapot és az életminőség vizsgálata az

indulásnál és évente, míg a kezelési 
költségek és a munkaképesség alaku
lásának értékelése negyedévenként 
történt. A funkcionális státust a Duke 
Activity Status Index (12 egységből 
álló skála, am elynek score értékei 
0-58,2 közöttiek) és a mentális álla
potot a RAND Mental Health Inven
tory alapján (5 részből álló skála, 
amely a szorongást, depressziót, a p o 
zitív hozzáállást vizsgálja, 0-100 kö
zötti score szerint) vizsgálták. A keze
lési költségeket a kórházi ápolási 
számlák alapján, illetve ha ez nem  állt 
rendelkezésre, az 1995-ös DRG-költ- 
ségek alapján szám ították ki.

A vizsgálatban az 1829 beteg közül 
934 vett részt, akik  közül 465 betegnél 
PTCA- és 469 betegnél CABG-műtét 
történt. Az átlagos követési idő 5,5 év 
volt, az 5 éves követés a betegek 67%- 
ában, a 4 éves utánvizsgálat 95%-ában 
történt meg. Az első év után a funk
cionális állapot javulása 5,7 egységnél 
volt jobb a kiindulási értékhez képest 
(P < 0,001). H árom  év múlva a funk
cionális státus nagyobb m értékben 
javult a CABG-csoportban a PTCA- 
csoporthoz képest (5,6 vs. 3,2 egység; 
P = 0,04). Az em ocionális állapot szig
nifikánsan javult a coronaria revasz- 
kularizáció u tán  (egy év múlva át
lagosan 1,8 egységgel; P < 0,001), de a 
kétféle kezelési m ód között statiszti
kailag szignifikáns különbség nem 
volt. A m unkaképesség (teljes vagy 
részm unkaidőben való foglalkozta
tást tekintve) az első hat hónapos 
83%-ról fokozatosan csökkent 73%-ra 
egy év múlva, 57%-ra három év múlva 
és 45%-ra öt év múlva. A PTCA-kezel- 
tek szignifikánsan hamarabb kezdtek 
dolgozni a CABG-kezeltekhez képest 
(6 vs 11 hét; P < 0,001), de a ledolgo
zott m unkaórákat tekintve a két cso
port között nem  volt statisztikailag 
szignifikáns különbség. A kezdeti 
költségek a PTCA-csoportban szigni
fikánsan kisebbek voltak, m int a 
CABG-csoportban (P < 0,001), a kór
házi és orvosi költségek tekintve ez 
21113, vs 32347 dollárt tett ki. A 
kezdeti különbség, amely 11234 dol
lár volt, fokozatosan csökkent az elkö
vetkező három  évben, de a PTCA-cso
portban m indig alacsonyabb m aradt. 
A teljes költség öt év múlva 2664 dol
lárral kevesebb volt (5%) a PTCA-, 
m int a CABG-csoportban (56225 vs 
58 889 dollár; P = 0,047). A kétér-be- 
tegség esetén szignifikánsan alacso
nyabb a PTCA költsége (52 930, vs
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58 498 dollár; P < 0,05), de a három ér
betegség esetén nem  (60 918,vs 59430 
dollár; NS). A költség-hatékonyság 
analízis alapján a CABG-csoport na
gyobb költségeket igényelt (2664 dol
lárral) az öt év során a PTCA-csoport- 
hoz képest, de a túlélési arány is na
gyobb volt (0,10 életév), ami a költség- 
hatékonyság arányt tekintve 26117 
dollár/életévet jelentett. A CABG 
lényegesen kedvezőbb költség-haté
konyság arányt m utatott a vizsgálat 
során: 478609 dollár/életév az 1. év
ben, 97 032 dollár a 2. évben, 37 876 
dollár a 3. évben, 29 740 dollár a 4. 
évben és 26 117 dollár az 5. évben. A 
sebészeti megoldás diabetes mellitus 
fennállásakor különösen költség
hatékonynak bizonyult a szignifikán
san javuló túlélés révén.

A vizsgálat alapján a szerzők 
hangsúlyozzák, hogy a CABG-műtét a 
betegek funkcionális állapotát jobban 
javítja, mint a PTCA az első három  
évben, de az életminőség egyéb as
pektusait tekintve a kétféle kezelési 
m ód között további különbség nincs. 
A PTCA költsége 11 234 dollárral volt 
kevesebb a CABG műtéténél az in 
dulásnál (35%-os megtakarítás, P < 
0,001), de a későbbiekben észlelt m aga
sabb költségek csökkentették a meg
takarítást 2664 dollárra az 5. évben 
(5%-os megtakarítás; P = 0,047). Az 
ötéves költségeket tekintve a PTCA 
költségei szignifikánsan jobbak a 
CABG-műtét költségeinél kétér-be- 
tegségben, de háromér-betegség ese
tén ez nem igazolható.

Orosz István dr.

Asztma kezelési és tanítási p rog ra
m ok gazdasági elemzése. Neri, M. és 
m tsai (S. Mangeri Clinica, Tradate, 
21049 Italia): Allergy, 1996,51, 313.

A betegek (32, illetve 33) random  
kerültek a „teljes” vagy a „csökken
tett” program ba. A teljes program  hat, 
videóval is színesített tanítási-gya
korlási „asztma-iskolát” jelentett, a 
peak flow mérő, a szokásos gyógysze
rek használata, légzőtorna stb. m egis
m ertetésére, míg a csökkentett okta
tási program  az ezekről szóló kiad
vány egyszeri elolvastatása volt.

M indkét csoportban jelentősen 
kedvezőbbé váltak a gazdasági m u
tatók. Leginformatívabb a kórházi 
ápolási napok szám ának csökkenése

és a betegállományban tö ltö tt napok 
csökkenése volt. A drágább, de több 
haszonnal járó  teljes program  a roha
mok száma, a sürgősségi ellátás szük
ségessége és a betegnapok szám a te
rén bizonyult jobbnak. A társadalm i 
megtakarítás 1681, illetve 1028 dollár 
volt egy évben a teljes és a csökkentett 
program nyomán, míg a betegbiztostó 
kifizetése egyaránt 630 dollárral csök
kent.

Néhány költséget érdemes m egem 
líteni, az olasz statisztikai hivatal át
lagadatai alapján: az egy percre eső 
bérköltség a tüdőgyógyászatnál 0,40 
dollár, a fizioterapeutánál 0,27, az asz- 
szisztensnél 0,20 dollár. Egynapi kó r
házi költség 244 dollár, egynapi m un
kabérkiesés 75 dollár.

Az oktatási program ok m érhető 
gazdasági előnyökkel járnak az aszt
más betegek ellátásában: Psychosom: 
Rés. 1986,30, 173-182. Pharm acoeco- 
nomics, 1992, 1, 207-212. Lancet, 
1992,339, 1517-1520.

Apor Péter dr.

Nemzeti asztm a oktató és megelőző 
program : költség-haszon az asztm a 
ellátásában. Sullivan, S. és m tsai 
(Working Group): Am. J. Respir. Crit. 
Care Med., 1996,154, Suppi. 84.

A Supplementumban további két 
m unkacsoport jelentése szól az aszt
maellátás m inőségéről (96-118. oldal) 
és az asztm aellátás finanszírozásáról 
(119-130. oldal).

Az orvosi technológiák (eljárások, 
gyógyszerek, készülékek, amelyeket a 
betegellátásban használnak, valam int 
a rendszer, amelyen belül ez igénybe 
vehető) gazdasági elemzése három  
szempont szerint történhet: egyrészt 
a költségek és eredmények típusa sze
rint direkt orvosi, direkt nem orvosi, 
indirekt m ortalitási és m orbiditási, 
valamint az egyéb nem definiálható 
költség és haszon. Fizethet és nyerhet 
a társadalom, a beteg, aki állja a költ
ségeket (pl. betegpénztár) és aki 
nyújtja az ellátást (pl. állami egészség
ügy). Az analízis lehet a költségek 
számbavétele, a költség-hatékonyság 
és a költség-haszon kiszámítása. A je
lenlegi jelentés a költség és a haté
konyság (cost-effectiveness) viszo
nyát foglalja össze. Csak a költségek 
összevetése akkor indokolt, ha a 
gyógyeredmények azonosak a kü lö n 

böző technológiákkal, a cost-benefit 
analízis pedig csak a pénzben kifejez
hető eredményeket elemzi, holott az 
asztma és sok más krónikus betegség 
esetében például a tünetm entesen töl
tött napok  száma vagy az életminőség 
javulása tűn ik  az eredm ény legjobb 
mércéjének.

A költségek és haszon term észete
sen nem csak az orvosság, az orvosi 
vizitek, a diagnosztika, a kórházi ke
zelés ára, hanem  m inden egyéb pénz
ben és „természetes egységben” (ébre
dés nélküli éjszakák, m inőségi élet
évek stb.) is kifejezhető haszon. Érte
lem szerűen csak valamely eljárással 
összehasonlítva érdemes a számítást 
végezni.

Az asztm a kezelésének eredményét 
sokféle mutatóval lehet jellemezni 
(összefoglalás: Am. J. Respir. Crit. Care 
Med., 1994, 149, Suppi. 1-90.): a klini
kai jelek és tünetek alakulásával, a 
spirom etriával, a funkcionális álla
pottal és életminőséggel, a beteg és a 
család viselkedésm ódjának változásá
val, az egészségügyi ellátás igénybe
vételével.

A betegség költségei a direkt kiadá
sok, a következményekből fakadó in
direkt költségek és a nagyon nehezen 
mérhető psychológiai adatokból te
vődnek össze. Az egy főre eső évi költ
ség hat tanulm ány alapján 326 és 1315 
dollár között lehet. Az USA-ban 1990- 
ben a direkt orvosi költség 3,64 mil
liárd, az indirekt veszteség 2,6 millárd 
(N. Engl. J. Med., 1992,326, 862-866.). 
A kórházi költség ebből kb. egymil- 
liárd dollár (463 ezer felvétel, 5 napos 
ápolás, egyharm aduk 18 év alatti). A 
direkt kiadások harm ada a gyógyszer. 
A nem orvosi veszteség (hiányzás az 
iskolából és munkából, utazás, vára
kozás, leszázalékolás, korai halálozás) 
az összes kiadások felét teszi ki, noha 
nem m indig  fejezhető ki pénzben. A 
súlyos asztm ások -  m integy az összes 
5-6%-a -  igénylik a költségek
50-70%-át.

A technológiák gazdasági haté
konyságának vizsgálata a gyógysze
rekre és eszközhasználatra korlá
tozódik, alig van közlés az elsődleges 
megelőzés, az oktatási program ok, a 
környezetjavítás hatékonyságáról. Az 
oktatóprogram ok leginkább a sür
gősségi ellátást és a kórházi felvételt 
csökkentik. Az inhalált steroidok be
vezetése 1,5-2,8: 1,0 haszon-költség 
arányt eredményezett, de pl. a napi 
400 pg gazdaságos, a napi 800 pg nem
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az. Kifejeződhet a hatás a FEVi javu
lásában vagy a tünetm entes napok 
szám ában. A krom olin is a kórházi 
napokat és a sürgősségi ellátást csök
kenti, míg a preventív céllal beszívott 
beta-agonistákról ellentm ondóak a 
gazdaságossági számítások. Nem tö r
tént meg a spacerek, a peak flow 
m érők, az akupunktúra, a psichoszo- 
m atikus beavatkozások gazdaságos- 
sági elemzése. A szakorvosok sokkal 
eredm ényesebben kezelik az asztm át, 
m int a családi orvosok.

Javasolják hogy standard protokol
lokkal kellene vizsgálni az asztm a
kezelés hatékonyságát, legalább fél
éves kísérés szükséges. A tünetm entes 
nap tűn ik  az egyik legjobb m utató
nak. A gyermekpopulációt külön kell 
kezelni. A szegény, súlyos, az egészség
ügyre gyakran szoruló asztmás kezel
hető gazdaságosabban. A döntésho
zók szám ára a nem  kezelt kontrollal 
szem beni hasonlítás nem jó érv, m in
dig a hatásos kezeléseket kell egym ás
sal összevetni gazdaságilag. A nem  
gyógyszeres alternatív gyógyeljárá- 
sokat is vizsgálni kell. Nincs analízis a 
légszűrőről, az otthoni PEF m érő, az 
im m unoterápia, az atkaeltávolítás, a 
m atractakaró  vagy az asztm a-guide- 
line hasznáról. Az oktatóprogram okat 
is javítani kell és a gazdaságosságukat 
analizálni, és fel kell kutatni a nagy 
rizikójú asztmásokat.

Apor Péter dr.

U ltrahanggal diagnosztizált foetalis 
m acrosom ia m iatt végzett elektív 
császárm etszés hatékonysága és kö lt
sége. Rouse, D. J. és mtsai (Dept, of 
O bstetrics and Gynecology, Univer
sity of Alabama at Birmingham, 618 S 
Zoth St. 457 OHB, Birmingham, AL 
35233-7333, USA): JAMA, 1996, 276, 
1480.

A váll-dystocia az egyik leggyakoribb 
szülészeti komplikáció, mely a szülé
sek 1%-ában fordul elő. Klinikai diag
nózis, melyet hüvelyi szülésnél állí
tanak  fel, ha a magzati váll extrakciója 
nehéz. A váll-dystocia következm é
nyei: a clavicula vagy a hum erus tö ré 
se, a plexus brachialis sérülése. Az 
újszülöttkori csonttörések általában 
szövödm énym entesen gyógyulnak, 
de a plexus brachialis károsodás, 
am ennyiben persistal, sebészeti be
avatkozást igényel, az esetek egy ré 

szében pedig m aradandó. A szerzők 
analitikus m odellen vizsgálták az ul
trahanggal diagnosztizált m agzati 
macrosomia esetén végzett elektív 
császárm etszéseknek a hatékonyságát 
és költségét a váll-dystocia gyakorisá
gának csökkentésében, nem diabete- 
szes terhességekben. Három csoport 
adatait dolgozták fel: 1. ultrahangos 
súlybecslést nem  végzők, 2. u ltrah an 
gos súlybecsléssel 4000 g fölötti m ag
zat esetén elektív császárm etszést 
végzők, 3. ultrahangos súlybecsléssel 
4500 g fölötti magzat esetén elektív 
császármetszést végzők. A fejvégű, 
egyes terhességek adatait feldolgozó 
tanulmányokat választották ki a 
MEDLINE-ból, az angol nyelven 1974 
után megjelent cikkek közül. A csá
szármetszés gyakorisága 4000 g alatti 
magzatoknál 18%, 4000-4490 g között 
27%, a 4500 g fölötti súlyú m agzatok 
esetén pedig 45% volt. A 4000 g alatti 
csoportban 9%, a 4000-4490 g közötti 
csoportban 18%, a 4500 g fölötti cso
portban pedig 26%-ban szövődött a 
váll-dystocia plexus brachialis sérü 
léssel. A plexus brachialis sérülések 
62%-a társult váll-dystociához (az 
esetek 50%-ában a magzat súlya 4000 
g alatti volt), 34%-a következett be 
olyan hüvelyi szülésnél, ahol nem  volt 
váll-dystocia, 4% -a pedig császárm et
szés után. A plexus brachialis károso 
dások átlagosan 6,7%-a vált m ara
dandóvá. A költségek kiszámolásánál 
az ultrahangos súlybecslés, a plexus 
brachialis rehabilitáció, a hüvelyi szü
lés és a császármetszés költségeit vet
ték figyelembe. Az adatok elem 
zésénél a szerzők megállapítják, hogy 
4000 g fölöttieknél végzett elektív 
császármetszés esetén 3187 császár- 
metszés végzése és 8,7 millió dollár 
szükséges 1 végleges plexus brachialis 
sérülés megelőzéséhez, 4500 g fölötti 
magzat esetén pedig 2345 elektív 
császármetszés és 4,9 millió dollár. 
Véleményük szerint a csupán m acro
somia m iatt végzett elektív császár- 
metszés rendkívül magas többletkölt
séget jelent. Statisztikailag m inden 3,2 
megelőzött végleges plexus brachialis 
károsodásra 1 anyai haláleset jut. Az 
anyai m orbiditás sem elhanyagolha
tó. A magzati kockázatot is m agasabb
nak ítélik császármetszésnél, m int 
hüvelyi szülésnél. Az általuk felhasz
nált tanulm ányokban a váll-dystocia 
egyetlen esetben sem társult az újszü
lött halálával. 1995-ben az Am erikai 
Egyesült Állam okban 100 esetben a

szülés m ódjának nem megfelelő meg
választása, 66 esetben a nem  megfele
lően vezetett hüvelyi szülés, 109 eset
ben pedig a nem megfelelően obser- 
vált vajúdás miatt fizettek esetenként 
120-200 ezer dollár kártérítést. 1995- 
ben ez az összeg 11,7 millió dollár 
volt, 1 m illió szülésre számítva. A 4000 
g fölötti elektív császármetszés 241 
millió dollár, a 4500 g fölötti elektív 
császármetszés 201 millió dollár költ
séget jelent 1 millió szülésre számítva. 
A szerzők remélik, hogy ez az analízis 
segít, hogy csökkenthető legyen az 
ultrahanggal diagnosztizált m acroso
mia m iatt végzett elektív császárm et
szések száma.

[Ref: Bár a költség-haszon kalku
láció nagyon fontos az egészségügy
ben is, de úgy gondoljuk, hogy a szak
mai elvek feladása a költség-haszon 
számítások javára nem szolgálja egy
ben a betegek (anya és újszülött) érde
keit. A m ikor nagy-, és óriásmagzatok 
világrahozatalának módjáról kell 
dönteni, úgy minden eset egyéni meg
ítélést igényel. A fen ti statisztika is azt 
mutatja, hogy a súllyal együtt növek
szik a szövődmények száma, amelyek 
között nemcsak a váll-dystocia szere
pelhet. Saját gyakorlatunkban elha
nyagolható a váll-dystociák és követ
kezm ényeinek a száma, köszönhetően 
annak, hogy a császármetszés indiká
ciója erre a területre is kiterjed.]

Hajdú Júlia dr.

Kockázati osztályozás m űtéteknél és 
gyógyszereknél Nagy-Britanniában.
Meijer Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2105.

Sir Kenneth Caiman, a brit eü. főnöke, 
fontosnak tartja, hogy a m űtéteket és 
gyógyszereket kockázati szem pont
ból osztályozzák, hogy a betegek fel 
tudják becsülni a veszélyeket. Caiman 
ezt a népegészségügyi évi jelentésé
ben javasolja: „On the state fore the 
public health” (The Times, szept. 26.). 
Az orvosi veszélyeket 6 osztályba so
rolja, az elhanyagolhatóktól (rizikó 
1:1000 000-hoz) a nagy kockázatúak- 
ig (1:100-hoz). A „biztos beavatkozás” 
kifejezést jobb, ha nem  használják, 
m ert n incsen ténylegesen veszélyte
len beavatkozás, az em beri beavatko
zások m indig kockázattal járnak. 
Caiman el akarja érni, hogy orvosok 
és laikusok ugyanarra a kockázatra
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ugyanazt a kifejezést használják, hogy 
a laikusok az információ értelmében 
válogathassanak. M inden osztálynál a 
kockázatot érzékelhetőbbé teszi (az 
esély 1:10000 nem  m ond sokat a kö
zönségnek), így hát Caiman ehelyett 
inkább az otthoni házim unkánál b e 
következő halálos balesetet m inősíti 
az 1:10000-hez. A kockázatoknál a 
beavatkozások veszélyét is szám ítás
ba kell venni és azt is, hogy a kockázat 
elfogadható-e, elkerülhető-e, és he
lyénvaló-e. Beosztása szerint nagy 
kockázat pl. > 1:100 kanyaró vagy 
him lő fertőzés átvitele, HÍV fertőzés 
anyáról magzatra, antibioticum ok 
okozta gastrointestinalis fertőzések -  
és a hatodik csoportban a m inim á
lis kockázatnál a villámcsapást és a 
radioaktív besugárzást említi 
1:1 000 000 kockázattal (táblázat: BMJ, 
1996, 313, 799-802.). A táblázatban a 
leukémiában való elhalálozás koc
kázata 1:12 000-hez, a grippénél ez 
1:5000-hez. A felsorolás szerint m ar
hahús evésénél a Creutzfeld-Jakob- 
betegség megkapása „ismeretlen és 
elhanyagolható”-nak van minősítve. 
Ezek szerint m arhahúst nyugodtan 
lehetne fogyasztani. Sir Caiman sze
rin t az eü. m inisztérium  sokat tanult 
az előző évi antikoncepciós pánikból. 
Akkoriban 1 millió nő közül az új tí
pusú pilula használatánál három  
meghalt intravasalis véralvadás miatt, 
pedig az esély terhességnél véralvadás 
kockázata m iatt 1:14 000 000. De en
nek ellenére az új pilula bevételét 
sokan megtagadták. A kockázatot 
Caiman szerint m indenkinek egyéni
leg kell számításba vennie. A becslést 
a lottónyeréshez hasonlítja, m ert en
nél is kicsiny a nyerési esély, mégis 
hetente milliók vesznek sorsjegyet.

Ribiczey Sándor dr.

A prim er ellátás és az intenzív osztá- 
lyi kezelés költsége polytraum atizált 
betegeken. Obertacke, U., Neudeck, F., 
Wihset, H. ]. (Abt. Unfallchirurgie, 
Universität Essen): Unfallchirurg, 
1997,100, 44.

Bár a többszörös sérültek a sérültek
nek alig 10%-át képviselik, a költsé
geknek mégis több m int 25%-át 
igénylik. A polytraum atizáltak német 
kezelési standardja világszerte elis
m ert, m ind a sokkszobai kórismézés, 
m űtéti és intenzív terápiás ellátás,

mind e sérülteknek traum aközpon
tokban való koncentrálása tekinteté
ben. Ennek eredményeként halálozá
suk az elmúlt 20 évben kevesebb mint 
felére csökkent. Az ellátás költségei is 
magasak, részben a szervátültetésével 
és a szívsebészetével vetekednek. A 
kezelési költségek újabb szabályozá
sában a polytraum atizáltak költségeit 
nem vették figyelembe, ez sürgős ren 
dezést igényel.

A betegek területi m egosztása a 
kórházak között igen gazdaságtalan 
volna, m ert sok helyen igényelné az 
igen költséges állandó készültséget.

Megvizsgálták az esseni traum a
központ költségeit, melyek a szám í
tásba nem vett többletköltségek, vala
mint, hogy milyen határok között kell 
a polytraumatizáltság fogalmát meg
határozni.

Véletlen kiválasztással 200 poly
traum atizált közül 20 (ISS 30-40 sú- 
lyosságú) eset költségeit elemezték. A 
prim er ellátás átlagos költsége 12,3 
ezer, az intenzív ellátásé 94,6 ezer DM 
volt. A prim er ellátás alkalmával a 
költségnek közel fele a felhasznált 
anyagokra, negyede az orvos m unká
jára esett. Az intenzív ellátás több 
m int harm ada a laboratórium i m un
ka, egy-egy ötödé a felhasznált anyag 
és az ápolási m unka, hetede az orvosi 
munka költségeit fedezte. Nem vették 
figyelembe az épület, a berendezés, a 
kórházvezetés, a működtetés feltéte
leit, a szervezés és a dokum entáció 
költségeit.

A 20 beteg közül 3-at vesztettek el, 
az intenzív osztályon töltött átlagos 
idő 22,5 nap volt. A betegek átlagkora 
33,4 év, az ISS átlaga 32 volt. 10 sérült 
szenvedett koponya-agy-, 17 mellkasi, 
9 hasi, 6 medence-, 4 gerincsérülést, 
valam ennyinek volt végtagsérülése. A 
prim er ellátásban egy sérültre átlago
san 3,5 m űtét esett. Egy beteg átlag- 
költsége 107 ezer márka (ennek 37%- 
a személyi), a napi költség átlaga 4570 
DM. Adataikat másokéval összeha
sonlítva nem  találtak jelentős kü lönb
séget.

Következtetésül azt vonják le, hogy 
a súlyos sérülteket (ISS 16 érték  felett) 
traum aközpontban célszerű ellátni, 
itt azonban a prim er ellátás és in ten
zív osztályi ápolás költségeit -  bete
genként és ápolási naponként 5000 
DM-val szükséges számítani.

Kazár György dr.

Prospektiv  fizetési rendszerek és a 
com bnyaktáji törés kezelési költsége.
Ström berg, L., Öhlén, G., Svensson, O. 
(Dep. Orthop. Karolinska Inst. Hud- 
dinge Univ, Hosp, Sweden): Acta 
Orthop. Scand., 1997, 68, 6.

A költségek változása szempontjából 
összehasonlították az 1992-ben Stock
holm ban bevezetett prospektiv fize
tési rendszer (DRG) alkalm azása előtt 
kezelt 1060 combnyaktáji tö rö tt költ
ségeit az utána kezelt 1178 esetével. 
Csak előzőleg saját o tthonában  élő 65 
éves vagy idősebb beteget vettek fi
gyelembe. A rendszer bevezetésével 
egyidőben a geriátriai intézményeket 
a város vette át a tartom ánytól. Az 
eredményeket egyúttal összevetették 
a H uddinge kórház 93 esetének ered
ményével, akiket a kórház kezelt ha
zabocsátásukig, de m ár a kórházban 
aktív rehabilitációs program m al. Az 
adatokat különböző forrásokból kel
lett összegyűjteni.

Az ortopéd  osztályi ápolás tartam a 
42%-kal csökkent, a költségek -  tekin
tettel a rra , hogy a sebészi költség nem 
változott -  28%-kal. Egyúttal a haza
bocsátottak aránya is csökkent, a más 
osztályokra áthelyezetteké lényegesen 
megnőtt.

H uddingéban is csökkent (36%- 
kal) a kórházi ágyak igénybevétele, de 
csökkent (26%-kal) a geriátriai osztá
lyok igénybevétele is.

A DRG bevezetésével az aktív 
ágyak igénybevétele -  az USA-hoz ha
sonlóan -  jelentősen csökkent, ugyan
akkor azonban a geriátriai-rehabilitá
ciós ágyak igénybevétele megkétsze
reződött, úgyhogy az összköltség is 
12%-kal nő tt (bár ez m ár a városi 
költségvetésben jelentkezett). Csak az 
aktív ágyak figyelembevétele félreve
zető lehet!

Egyedül a Huddinge kórház korai 
rehabilitációs program ja lehet a való
ban gazdaságos kezelés útja.

Kazár György dr.

Az inak tiv á lt poliovirus vaccina ru 
tin  gyerm ekkori im m unizációs sé
m ában való felvételének költség-ha
tás elem zése. Miller, M. A. és mtsai 
(National Im m unization Program  
[E05] Centers for Disease Contre an 
Prevention, Atlanta, GA 30333 [Ro
land W. Sutter, M. D.], USA): JAMA, 
1996,276, 967.
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Az inaktivált poliovirus vaccina (IPV) 
1955-ben és az élő attenuált poliovi
ru s  vaccina (OPV) 1961-ben való b e 
vezetése a polyomyelitis incidenciá- 
ján ak  drám ai csökkenéséhez vezetett 
az Egyesült Államokban. 1980 óta (6 
behurcolt esetet kivéve) csak a vacci- 
nához asszociált poliomyelitist 
(VAPP) regisztráltak (8-10/év). 1994- 
b en  az USA nyugati féltekéjét polio- 
m entesnek nyilvánították. A ritkán, 
de m ég előforduló, az orális vacciná- 
lásnak  tulajdonítható VAPP esetek 
megelőzésének óhaja vezetett a p o 
liomyelitis elleni védőoltási séma is
m ételt áttanulmányozásához. A 60-as 
évek eleje óta szinte kizárólag csak 
OPV-t alkalmaztak. A jelenleg ajánlott 
séma: 3 dózis OPV 2,4 és 6-18 hónapos 
korban, majd egy kiegészítő dózis 4-6 
éves korban. 1977 óta IPV-t elsősorban 
im m unsupprim ált betegeknek vagy 
családtagjaiknak javasolnak.

1995-ben az érintett hatóságok két
féle javaslatot hoztak a vaccinálási 
ren d  megváltoztatására. 1.2 dózis IPV, 
m ajd  2 dózis OPV vagy 2.2 dózis IPV 
és u tán a  választás szerint 2 dózis IPV 
vagy OPV.

Az Atlantából származó tanulm ány 
célja volt, hogy felmérje, milyen gaz

dasági kihatásokkal járna a jelenleg 
alkalmazott 4 adagos OPV helyett egy 
4 dózisból álló IPV vagy 2 dózis IPV, 
majd 2 dózis OPV alkalmazása a gyer
mekkori ru tin  védőoltási rendben. 
Modelleket készítettek egyrészt a 
költség-haszon, m ásrészt a VAPP ese
tek megelőzésével járó költségcsökke
nés felmérésére. A vaccinatio direkt 
költségei közé sorolták a vaccina árát 
(OPV = 6,22 $, IPV = 8,42 $), a beadás
sal járó és az utazási kiadásokat. Az 
oltásokat egyenlő dózisban és ugyan
olyan életkorban adták meg m indkét 
csoportban.

Ä jelenleg érvényben lévő OPV sé
ma szerint a vaccinatio 375 millió dol
lárjába kerül az am erikai társadalom 
nak (kb. 15,4 m illió vaccina/év) és 9,5 
VAPP várható évente. Vizsgálataik 
szerint a csak IPV vagy az egym ást 
követően adott IPV/OPV sém ára való 
áttérés 39,5, ill. 20,4 millió dollár 
többletköltséget eredményezne. Az 
IPV séma alkalmazásával évente 9,5 
VAPP, az OPV/IPV séma alkalm azásá
val évente 4,75 VAPP lenne m eg
előzhető. Ha a többletköltségekből 
levonták a m egelőzött VAPP m iatti 
költségelmaradásokat, IPV esetén 
28,1, IPV/OPV esetén 14,7 millió dol

lárral kerülne többe a két vizsgált sé
ma alkalm azása a jelenleg alkalma
zott OPV sémánál. A szerzők megál
lapítása szerint az IPV bevezetése a 
rutin védőoltási sémába a jelenlegi 
vaccinaárakon nem lenne gazdasá
gos. Az IPV vaccinatio csak akkor 
lenne kevésbé költsége, m int az OPV, 
ha nem  kellene az IPV injectio beadá
sa m iatt a háziorvost újra felkeresni, 
ill. ha az oltóanyag ára kevesebb 
lenne, m in t 6,84 $. Az USA Immunizá- 
ciós Tanácsadó Testületé a szekven
ciálisán adott IPV/OPV adásával 
kompromisszumos megoldást kínál a 
VAPP eseteket teljesen elimináló, de 
drága IPV és a hagyományos OPV sé
ma között.

A legfontosabb feladat a poliomye
litis elleni vaccinatio népszerűsítése, a 
lakosság bizalm ának megnyerése és 
így m inél nagyobb arányú oltási fe
gyelem kialakítása, hogy megelőzhető 
legyen az im portált vad poliovírusok 
epidémiát okozó transzmissziója. A 
2000-re k itűzött cél, a poliovirus teljes 
eradicatiója biztosíthatja a poliomye
litis valam ennyi form ájának az elimi- 
natióját.

Hollódy Katalin dr.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A MÁV Kórház Budapest (1062 Bp., Pod- 
maniczky u. 111.) Pathologiai Osztálya 
kórbonctani szakorvos vagy pályakezdő 
részére felvételt hirdet.
Alkalmazási feltétel:
-  általános orvosi diploma
-  előnyt jelent a szakorvosi képesítés
-  nyelvismeret
-  okt. jártasság
Bérezés: a Kjt., valamint megegyezés sze
rint.
Juttatások: MÁV utazási kedvezmény. 
Jelentkezés: személyesen a főigazgatói Tit
kárságon, tel: 269-5581.

Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat (VIII. 
Vajda Péter u. 10/b) rheuma szakorvost 
keres heti 15 órában.
Érdeklődni lehet: 210-0386 telefonon 
munkaidőben.

Egészségügyi Gyermekotthonok Orszá
gos Módszertani Intézete (1223 Budapest, 
Kápolna u. 3.) gyermekgyógyász szakor
vos részére betölthető állást hirdet. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Bére
zés a Kjt. szerint.
Jelentkezni a főigazgató titkárságán lehet 
a 226-8165-ös telefonszámon.

A Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Ren
delőintézet (6100 Kiskunfélegyháza, Fad- 
rusz J. u. 4. sz.) pályázatot hirdet anaesthe- 
siologiai orvosi állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
-  magyar egyetemen szerzett orvosi képe
sítés,
-  magyar állampolgárság,
-  személyes és szakmai önéletrajz. 
Megbeszélés szerinti kiemelt bérezés. 
Szükség esetén lakás megoldható.
Az állás azonnal betölthető.

A pályázatokat a Kiskunfélegyházái Váro
si Kórház-Rendelőintézet Igazgatójához 
kell megküldeni.

Humán Alapellátások Intézete (Gyön
gyös, Pesti u. 35. sz.) pályázatot hirdet 1 fő  
fogorvos részére, iskolafogászati feladatok 
ellátására.
Pályázati feltétel: fogorvosi diploma. 
Csatolandó: fogorvosi diploma, szakmai 
önéletrajzot is tartalmazó önéletrajz. 
Bérezés: Kjt. szerint.
Pályázat benyújtása, további információ: 
Dr. Hammer István HAI igazgató.
Tel.: 37/311-383.

Tüdőgyógyintézet (2045 Törökbálint, 
Munkácsy M. u. 70.) orvos igazgatója pá
lyázatot hirdet 2 fő  tüdőgyógyász szakor
vosi állás betöltésére.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
Bérezés Kjt. szerint
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trimebutin

Irritabilis
Colon

Syndroma

Mindkét típusú 
motilitási zavar 
normalizálására

Jouveinal Laboratoires PDP Pharma Kft.
Franciaország Bővebb információk:

Tel: 213-2072 
Fax: 201-8502

DÉBRIDAT tabletta: Enkephalinerg agonista- 
ként viselkedik mind az ingerületkeltő, mind a 
gátló receptorokkal szemben. Az emésztő
traktus hypokinetikus izomzatára stimuláló, a 
hyperkinetikus izmokra pedig görcsoldó hatást 
gyakorol. Funkcionális emésztőszervi meg
betegedésekben helyreállítja a fiziológiás 
motilitást.
Hatóanyag: 100 mg trimebutinium male- 
inicum (72 mg trimebutin) tablettánként. 
Javallatok: A béltraktus funkcionális beteg
ségei által okozott fájdalom, puffadás, 
passzázszavarok, diszkomfort tüneti kezelé
sére. Irritábilis colon syndroma. 
Ellenjavallatok: A hatóanyaggal szembeni 
ismert túlérzékenység. Terhesség első három 
hónapja. Szoptatás.
Adagolás és alkalmazás: Szokásos adagja 
felnőtteknek naponta 3-szor 1 tabletta. 
Maximális adagja naponta 600 mg (3-szor 2 
tabletta). Étkezés előtt, folyadékkal kell 
bevenni.
Mellékhatások: A klinikai vizsgálatok során 
ritkán előforduló bőrreakciókról számoltak be. 
Terhesség és szoptatás: Bár állatkísérletes 
adatok szerint foetotoxicus vagy teratogén 
hatást nem tapasztaltak, nincs kellően 
bizonyítva, hogy terhességben alkalmazható. 
A készítmény adása a terhesség első három 
hónapjában, valamint szoptatás idején nem 
javasolt. A terhesség II. és III. harmadában 
csak a haszon/kockázat gondos mérlegelése 
után adható.
Túladagolás esetén tüneti kezelést kell 
alkalmazni.
Megjegyzés: *  Csak vényre rendelhető 
Csomagolás: Tabletta: 20 db



• gyorsan 
enyhíti 
a tüneteket 
és csökkenti 
a lázat
• könnyen 
adagolható
• Jól tolerálható
• kellemes

Cataflam cseppek
Hatóanyag: 2 2 5  m g d iclofenacum  res in a tu m  (15  ml) szu szp en z ió s  o ld a tb an . C se p p e n k é n t  0 .5  m g d iclo fenac  kálium nak  felel m eg (=1.5% ) Javallatok: Rövidtávú k e z e lé s re  a z  alábbi 
a k u t á llap o to k b an : p o sz ttra u m á s  é s  p o s z to p e ra t ív  fájdalom  é s  g y u lla d á s . A d ju v án s s z e rk é n t  a  fül, o rr é s  g é g e  sú ly o s , fá jd a lm as g y u lla d á s a ib a n  mint pl. to n sy llopharing itis , otitis. 
R e u m á s  m e g b e te g e d é s e k  gyu lladásos é s  d e g e n e ra tív  formái, a  g erin co lsz lo p  fá jd a lm as sz indróm ái, lág y rész-reu m atizm u s, akut k ö s z v é n y e s  ro h am . Ellenjavallatok: U lcus pepticum . 
T ú lé rz é k e n y sé g  a  h a tó a n y a g g a l, acetilsz a lic ilsa v v a l ill. m ás  p ro sz ta g la n d in  sz in té z is t g á tló  g y ó g y szerre l s z e m b e n .  1 é v e s  kor a la tt e llen jav a llt. Adagolás: G y e rm e k e k n e k  e g y é v es  
kortól a  napi a d a g  0 .5 -2  m g (1-4 c sep p ) /ttkg, a  k ó rk ép  sú ly o sság á tó l fü g g ő en , napi 2 -3  r é s z re  e lo sz tv a . Mellékhatások: E se ten k én t g y o m o r-b é lren d sze ri zavarok , fe jfá jás, ém ely g és, 
s z éd ü lé s , k iü té s  é s  a  széru m  tran szam in áz  sz in t  e m e lk e d ése . Ritkán e lő fo rd u lh a t p e p tik u s  fekély, g a sz tro in te sz tin á lis  v é rzés , hepatitis, tú lé rzé k e n y sé g i reakciók. E lvétve v é rzészav aro k , 
e ry th e m a  m ultiform e, purp u ra , p n eum onitis , v e s e m ű k ö d é s i  zav aro k , v é rk é p  re n d e lle n e s s é g e k . L ásd  a  te lje s  a lk a lm azás i e lő írás t. Figyelmeztetések: G y o m o r-b é lre n d sz e ri m eg 
b e te g e d é s e k ,  a s z tm a ,  m áj-, szív-, ill. v e s e m ű k ö d é s i  zavarok . A n e m sz te ro id  g y u lla d á scsö k k e n tő k  e lfedhe tik  a  fe r tő z é s t  vagy id ő sz a k o s a n  c sö k k en th e tik  a  v é rle m e z k é k  a g g re g á c ió - 
já t. T e rh e s s é g ,  p o rp h y ria . Idős k orban  fo k o z o tt  ó v a to s s á g g a l  a d h a tó , v a la m in t o ly an  b e te g e k n e k , ak ik n ek  ex trace llu lá ris  té r fo g a ta  c s ö k k e n t .  E se tle g e s  k ö zp o n ti id eg re n d sze r i 
m e llé k h a tá sa  a  já rm ű v e z e té s t  b e fo ly áso lh a tja . A m en n y ib en  valam ilyen  okból h o s s z a n ta r tó  k e z e lé s  v á ln a  s z ü k s é g e s s é ,  a  v é rk ép  é s  m ájfu n k ció  időnkénti e lle n ő rz é s e  sz ü k sé g e s . 
Ó v a to s a n  a d h a tó  e g y ü tt  lítium mal, d ig o x in n a l, d iu retikum okkal, a n tik o a g u lá n s o k k a l,  a n tid iab e tik u m o k k a l, c ik lo sp o rin n a l, m e th o tre x a tta l,  v a lam in t m á s  n e m s z te ro id  g y u l la d á s - 
c sö k k en tő k k e l. L á sd  a  te lje s  a lka lm azási e lő írá s t .  Megjegyzés: C s a k  v é n y re  a d h a tó  ki, e g y sz e r i  a lka lom m al. Csomagolás: 1 flakon (15  ml)
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HÍREK

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatár
sait a Magyar Onkológusok Társasága 
XXII. Nemzeti Kongresszusára, melyet 
1997. november 10-12 között rendezünk. 
A konferencia helyszíne: Építők-Liget 
Kongresszusi Központ (1068 Budapest, 
Dózsa Gy. út 84/a).
Előzetes Program

1997. november 10.
9.00-9.30 Megnyitó, díjátadások 
Daganatok szűrése és megelőzése 
Plenáris előadások: A rosszindulatú da
ganatok szekunder prevenciója
9.30- 10.30
Elnök: KáslerM, Svastics F.
Szűrési javaslatok és álláspontok. Nemzet
közi és hazai elvárások -  Kásler M., Ottó 
Sz. (Országos Onkológiai Intézet) 
Mammográfiával kiszűrt nem tapintható 
emlődaganatok sebészi szemszögből -  
Svastics E., Péntek Z., Szerján E., (Budai 
MÁV Kórház, MaMMa Klinika Szt. János 
Kórház)
A nagycystás mastopathia sebészeti jelen
tősége az emlőrák megelőzésében -  Su
lyok Z., Száméi I., Rahóty P, Besznyák I. 
(Országos Onkológiai Intézet) 
Mammográfiás vizsgálatok minőségbiz
tosítása és minőségellenőrzése -  Péntek Z. 
(MaMMa Klinika, Budapest)
Plenáris előadások: A rizikófaktorok sze
repe a daganatok megelőzésében
10.45-12.30
Elnök: Pulay I ,  Iglódi F.
Szájüregi rák szempontjából veszélyezte
tett populáció szűrése -  Szabó Gy., Klenk 
G., VeérA. (Semmelweis OTE Szájsebésze
ti és Fogászati Klinika Országos Ideg és 
Elmegyógyintézet)
A gyomorrák mortalitás változásának 
okai -  Iglódi F. (Szt. Rókus Kórház, Buda
pest)
A kolposzkópia és cytológia szerepe az 
Országos Onkológiai Intézetben felderí
tett preblastomatosisok és invazív rákok 
esetében -  Pulay T., Kulcsár T, Krascsenits 
G. (Országos Onkológiai Intézet) 
Nővédelmi szűrővizsgálati tapasztala
taink 4000 nő szűrővizsgálata kapcsán - 
Erdős S., Ádám ]. L. (Zala Megyei Kórház, 
Megyei Onkológiai Gondozó, Zalaeger
szeg)
A cervix szűrések csökkenésének követ
kezményei a méhnyakrák stádium szerin
ti megoszlásában -  Faluhelyi Zs., Cziráki
K. (Baranya megyei Kőház, Pécs)
A rizikócsoportok szűrésének jelentősége 
az epidemiológiai adatok tükrében -  Far
kas I. (Országos Onkológiai Intézet) 
Rákszűrés Magyarországon. Modell
programok Világbank támogatással -  Bo- 
dó M., Döbrössy L , Liszka Gy., Ottó Sz., 
Péter Z. (Szt. János Kórház, Népjóléti Mi
nisztérium Világbanki Programiroda, Or
szágos Onkológiai Intézet)
Poszter Diszkusszió
12.30- 13.30
Elnök: Liszka Gy., Gundy S. 
Posztmenopauzában lévő nők nőgyógyá

szati szűrővizsgálatának jelentősége -  
Győrfi Gy., Nagy G. (Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén Megyei Kórház, Miskolc)
Az ultrahang vizsgálat szerepe az emlő
szűrésben -  Riedl E., Horváth K., Petrányi 
Á. (Országos Onkológiai Intézet) 
Kiegészítő diagnosztikai emlővizsgálatok 
számának alakulása az osztályunkon vég
zett mammográfiás szűrés kapcsán -  Petri
К., Petrányi Á., Liszka Gy., Horváth A., 
Riedl E., Szabó É. (Országos Onkológiai 
Intézet)
Emlőszűrés során talált mikromeszese- 
déseknél használt diagnosztikai és inter- 
vencionális radiológiai algoritmusok -  
Forrai G., Szabó É., Bocs K., Orosz Zs. (Or
szágos Onkológiai Intézet)
Kenetvételi eszközök összehasonlító vizs
gálata -  Serényi P. (Bács-Kiskun megyei 
Kórház, Kecskemét)
Gynecytológiai szűrés során észlelt hu
man papilloma vírus HPV eliminálására 
irányuló próbálkozásaink -  Lázár E., 
Kocsis Zs. (Városi Kórház, Kazincbarcika) 
A mammográfia korlátáiról néhány eset 
kapcsán -  Bocs K, Jederán É. (Országos 
Onkológiai Intézet)
Sugár és vegyi exponált személyek kro
moszóma analízise prevenciós céllal -  
Katz N., Gundy S. (Országos Onkológiai 
Intézet)
A Bleomycin teszt alkalmasságának vizs
gálata fej-nyaki laphámrákot előidézhető 
faktorok szűrése -  Gundy S., Katz N., Ré
mén ár É. (Országos Onkológiai Intézet) 
HPV infekciók multidisciplináris jellege -  
Iglódi F, Tóth J. (Szt. Rókus Kórház, Or
szágos Onkológiai Intézet)
Komplex onkológiai szűrés szakmai mo
dellje és jelentősége az egészségmegőrzés
ben -  Jászonyi A. (XIII. kér. Onkológiai 
Gondozó Intézet, Budapest)
A genotoxikológiai vizsgálatok tapaszta
latai citosztatikumokkal foglalkoztatottak 
körében -  Jakab M., Major ]., Tompa A. 
(Országos Munka- és Üzemegészségügyi 
Intézet)
Onkogénekben és tumor szuppresszor gé
nekben bekövetkező változások in utero 
ionizáló sugárzás hatására keletkezett da
ganatokban -  Lumniczky K., Antal S., Híd
végi E., Sáfrány G. (Országos Sugárbiológiai 
és Sugáregészségügyi Intézet, Budapest) 
Komplex onkológiai szűréssel szerzett 
tapasztalataink, eredményeink, Hajdú-Bi- 
harban -  Timkó T. (Megyei Onkológiai 
Gondozó, Debrecen)
Immunkémiai markerek kombinációja a 
rejtett bélvérzés vizsgálatában -  Németh 
M., Ottó Sz. (Országos Onkológiai Intézet) 
Fej-nyaki daganatok okozta halálozás te
rületi egyenlőtlenségeinek elemzése Tolna 
megyében -  Sándor J., Kiss I., Bényi M.‘, 
Orbán M.‘, Juhász A.', Ember I. (POTE 
Humán Közegészségtani Intézete, ‘Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Tolna Megyei Intézete)
Kémiai karcinogének in vivo hatásának 
vizsgálata -  Pusztai Zs., Ember I. (POTE 
Közegészségtani Intézet)
Metabolizáló enzimek genetikai polimor
fizmusa és К-RAS pontmutációk megosz
lása vastagbéldaganatokban -  Kiss L, Sán
dor /., Pajkos G., Ember I. (POTE Humán 
Közegészségtani Intézet, Pécs, BM Köz
ponti Kórháza, Budapest)

Hepatocarcinogenesis vizsgálatok TGF-ß 
transzgén egerekben -  Schnur ]., Schaff 
Zs., Nagy P. (Semmelweis OTE I. sz. Patho- 
logiai és Kísérleti Rákkutató Intézet) 
Synchron tumor non-Hodgkin lympho- 
más betegekben -  Várady E., Deák B., 
Molnár Zs., Schneider T, Rosta A. (Orszá
gos Onkológiai Intézet)
Onkológiai központ szerepe a daganatos 
betegellátás szakmai feltételeinek biztosí
tásában -  Faluhelyi Zs., Cziráky K. (Bara
nya Megyei Kórház, Onkológia)
Frissen diagnosztizált malignus lympho- 
más betegek pszichológiai szűrésével kap
csolatos tapasztalataink -  Riskó A. (Orszá
gos Onkológiai Intézet)
Hormonális és biokémiai markerek a 
nagycisztás mastopathia jellemzésében, 
különös tekintettel a rákprevencióra -  
Száméi L, Budai B., Sulyok Z, Rahóty R, 
Bak M., Németh M., Kralovánszky J., Ottó 
Sz., Besznyák L, M. J. Reed1 (Országos On
kológiai Intézet, Budapest, ‘Unit of Meta
bolic Medicine, Imperial College School of 
Medicine at St. Mary’s, London, UK) 
SmithKline Beecham szimpózium
14.00- 15.00
Psycho-onkológia -  A beteg együttműkö
désének javítása
Plenáris előadások: A daganatok kockáza
tának becslése: primer prevenció
14.00- 15.00
Elnök: Tompa A., Ember I.
Molekuláris epidemiológia napjainkban -  
Ember I. (POTE, Humán Közegészségtani 
Intézet, Pécs)
A biomarkerek szerepe a primer és secun
der prevencióban -  Tompa A. (Országos 
Munka- és Üzemegészségügyi Intézet, Bu
dapest)
Kockázati tényezők monitorozási eljárá
sai egészséges és rákbeteg személyekben 
Gundy S. (Országos Onkológiai Intézet) 
Plenáris előadások: A prevenció interdisz
ciplináris jellege: primer és szekunder 
prevenció
15.00- 16.00
Elnök: Major J., Romics I.
A prevenciós szemlélet filozófiai háttere -  
Major J. (Országos Munka- és Üzemegész
ségügyi Intézet, Budapest)
Második heredaganat előfordulása gyó
gyult csírasejt típusú daganatos betegeink 
követése során -  Géczi L., Bodrogi L, Hor
váth Zs. (Országos Onkológiai Intézet) 
Prosztata karcinoma szűréssel szerzett ta
pasztalataink -  Romics I., Fischer G., Kál
lai L. (Országos Reumatológiai és Fiziko
terápiás Intézet)
Ciszplatin és UV sugárzás által kiváltott 
HTP53 károsodás vizsgálata kompenitív 
PCR-al -  Németh A., Tímár R, Kovalszky I. 
(Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 
I. sz. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézet)
16.00 A MOT Közgyűlése, tisztségviselő 
választás
20.00 Koncert, Mátyás-templom, Buda
vár
1997. november 11.
8.30-9.00 Külföldi vendég előadás 
Immunotherapy of cancer. Genetics and 
biology of the antitumor immune respon
se in patients with metastatic melanoma -  
Michael Nishimura (National Cancer Ins
titute, Bethesda, USA)
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Daganatok biológiai és genetikai marke
rei
Plenáris előadások: Daganatok biológiai 
markerei -  Byk Gulden által szponzorált 
szimpózium
Elnök: Ottó Sz., Ferencz A.
9.00- 10.45
A tumormarker vizsgálatok múltja és je
lene -  Ottó Sz. (Országos Onkológiai Inté
zet, Budapest)
A tumormarker vizsgálatok jövője -  mul
tivariációs analízisek -  Schumann B. (Byk 
Gulden Referencia Laboratórium, Orszá
gos Onkológiai Intézet Budapest) 
Multivariációs tumormarker vizsgálatok 
hatékonysága a pancreasrák felismerésé
nek és követésének klinikai gyakorlatá
ban -  Flautner L. (Semmelweis OTE I. sz. 
Sebészeti Klinika, Budapest)
The use of serum tumor markers in Swe
den 1997 -  Lars-Olof Hansson (Karolinska 
Hospital, Stockholm, Sweden)
Szérum szialoglikoproteinek vizsgálata a 
daganatos megbetegedések diagnózisá
ban és prognózisában -  Kremmer T, Oláh 
S., Édesné Boldizsár M., Schumann Á. 
(Országos Onkológiai Intézet, Budapest)
A daganatterápia kontrolljának és a má
sodlagos daganatok korai felismerésének 
újabb diagnosztikai lehetőségei -  Tulok I., 
Füzy M., Vigh É., Ottó Sz. (Országos 
Onkológiai Intézet, Központi Klinikai La
boratórium, Budapest)
A colorectális daganatok kemoterápiás ér
zékenységét befolyásoló biokémiai ténye
zők -  Kralovánszky JJ, Besznyák I.1, Kato
na Cs.2, Rosta A.1, Hullán LJ, Szentirmay 
ZJ (Országos Onkológiai Intézet [1], Sem
melweis OTE, 1. sz. Pathologiai és Kísér
letes Rákkutató Intézet [2] Budapest) 
Plenáris előadások: Prognosztikai fakto
rok
Elnök: Tímár ]., Rosta A.
11.00- 13.00
Apoptosis, mint prognosztikai faktor 
prostatarákban -  Szende B., Torda IJ, Bély 
M.2, Romics I.' (Semmelweis OTE I. Patho
logiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, ‘ORFI 
Urológiai Osztály, 2ORFI Pathologiai Osz
tály Budapest)
Űj inváziós markerek kutatása rosszindu
latú festékes bőrdaganatokban -  TímárJJ, 
Somlai B.2, Tóvári JJ, Rásó EJ, Döme BJ, 
Péter L.1, Szekeres KJ, Tamási AJ, Gilde 
К.2, Horváth A.2 (Semmelweis OTE ’1. sz. 
Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intéze
te 01.2Bőr- és Nemikórtani Klinikája, Bu
dapest)
BRCA1 protein vizsgálata emlő tumorok
ban -  Tóth ]., Doleschall Z., Csuka O. (Or
szágos Onkológiai Intézet, Budapest)
A vastagbél daganatok prognosztikai és 
genetikai markerei -  Csuka O., Kurdi R, 
Doleschall Z., Vámosi Nagy I., Péter I., 
Tóth ]., Ottó Sz., Besznyák I. (Országos 
Onkológiai Intézet Budapest)
Inváziós markerek expressziója gégerá
kokban -  Ádány R., Répássy G., Tímár JJ 
(DOTE Közegészségügyi és Járványtani 
Intézet, Füll- Orr-Gégeklinika és ‘Sem
melweis OTE, I. sz. Pathologiai és Kísérleti 
Rákkutató Intézet, Budapest)
Hazai fejlesztésű digitális képfeldolgozó 
rendszer DNACE és klinikai alkalmazása 
-  Szentirmay ZJ, Eördögh I.2, Szász K.2, 
Tóth EJ és Tusnády GJ (‘Országos Onko

lógiai Intézet, 2KFKI Anyagtudományi In
tézete, 3MTA Matematikai Kutató Intéze
te)
Invasiv lobularis emlőcarcinomák adsorp- 
tiós cytophotometriás DNS vizsgálata -  
Sápi Z., Hruska AJ, Tima Sz.1, Csanádi KJ, 
Bodó M. (HIETE Onkopathológiai és 
Citodiagnosztikai Tanszék, ‘Szt. János 
Kórház, Pathologiai Osztály, Budapest)
A DNS ploidia jelentősége a mellékpajzs
mirigy daganatos elváltozásaiban -  Bocsi 
JJ, Perner F.2, Szűcs JJ, Gláz EJ, KopperLJ 
(Semmelweis OTE, ‘I. sz. Pathologiai és 
Kísérleti Rákkutató Intézete, ■‘Transzplan
tációs és Sebészeti Klinika, 3I. Belgyógyá
szati Klinika, 4II. Belgyógyászati Klinika, 
Budapest)
Novartis Hungária Kft. szimpózuma
11.30-12.30
Innovatív megoldások az emlőrák hor
monkezelésében
Elnök: Szakolczai István (Országos Onko
lógiai Intézet)
Plenáris előadások: Daganatok Genetikai 
Markerei
Elnök: Oláh E., Oláh É.
14.00- 16.00
Örökletes rákhajlam meghatározása em
lőrák szindrómákban -  Oláh E., Csókay B., 
Papp ]., Marco van der Looij, Járai-Köte Zs. 
(Országos Onkológiai Intézet, Molekulá
ris Biológia Osztály, Budapest)
Haplotype analysis of recurrent BRCAl 
mutations in Hungarian breast-ovarian 
cancer families -  Marco van der Looij, 
Papp ]., Csókay В., Oláh E. (National Insti
tute of Oncology, Department of Molecu
lar Biology, Budapest, Hungary)
Genom instabilitás a heretumorosok utó
daiban? -  Gundy A., Katz N., Babosa MJ, 
Baki M. (Országos Onkológiai Intézet, 
’Heim Pál Gyermekkórház Budapest) 
Hepatoblastoma kialakulásáért 2q21-qter 
régió trisomiája felelős -  Balogh E., Swan- 
ton SJ, Kiss Cs., Jakab Zs., Seeker-Walker L. 
M., Oláh É. (DOTE Gyermekklinika Debre
cen, ‘Hematology Department, Royal Free 
Hospital School of Medicine London, U. K) 
Cytogenetikai vizsgálatok krónikus gra- 
nulocytás leukaemiában -  Oláh É., Balogh
E., Kiss AJ, Telek BJ, Holló D., Udvardy 
MJ, Rák KJ (DOTE Gyermekklinika, 4L 
Belgyógyászati Klinika Debrecen)
Az oncogen expressziós spektrum válto
zása a chronicus granulocytás leukaemia 
acceleratiója során -  Beck ZJ, Borbély ÁJ, 
Kovács E.2, Kiss JJ, Kiss A.2, Telek B.2, D. 
Tóth FJ, Rák K.2 (DOTE ‘Mikrobiológiai 
Intézet és 2II. sz. Belgyógyászati Klinika, 
Debrecen)
Malignus melanomák genetikai instabili
tása és metasztatizáló képessége közötti 
összefüggések tanulmányozása molekulá
ris genetikai módszerekkel -  Balázs M., 
Ádám Zs., Ádány R. (DOTE Közegészség
tani és Járványtani Intézet)
Boehringer Mannheim Szimpózium
14.00- 16.00
Új szupportív terápiás eljárások az onko
lógiában:
LodronatR (clodronat) és RecormonR (rh 
epoietin beta)
LodronatR (clodronat)
Új adatok a bifoszfonátok hatásmechaniz
musához -  Szentkuti András (Boehringer 
Mannheim Hungary Kft)

A bifoszfonátok szerepe az emlőrák terá
piás stratégiájában -  Mayer Árpád (Fővá
rosi Uzsoki Kórház, Onkoradiológiai Köz
pont, Budapest)
Az emlőrák skeletális hatásainak prog
nosztikai tényezői -  Tóth József, Szentkuti 
András1 (Országos Onkológiai Intézet, 
Onkopathologiai Kutató Intézete, ‘Boeh
ringer Mannheim Hungary Kft.)
Adjuváns bifoszfonát terápia -  Lehetőség 
a csontmetasztázisok kialakulásának 
megelőzésére? -  Szántó János (Fővárosi 
Szent Margit Kórház, Onkológiai Osztály) 
Bifoszfonát kezelés myeloma multiplex
ben -  szupportív terápia vagy több? -  Rák 
Kálmán (DOTE 2. sz. Belgyógyászati Kli
nika, Debrecen)
RecormonR (rh epoietin beta)
Recormon terápia tervezése ciszplatin 
alapú kemoterápiában -  Bodrogi István 
(Országos Onkológiai Intézet, Budapest) 
Az erythropoetin kezelés során kialakuló 
funkcionális vashiány diagnosztikája és 
terápiája -  Szentkuti András (Boehringer 
Mannheim Hungary Kft.)
Poszter Diszkusszió: Daganatok biológiai
és genetikai markerei
16.00-17.30
Elnök: Kralovánszky J., Gilde К., Orosz Zs. 
Korai és késői áttétképzés cutan melano- 
mában - Somlai B. (Semmelweis OTE, 
Bőr- és Nemigyógyászat Klinikája, Buda
pest)
Jó prognózisú melanomák -  Liszkay G., 
Fejős Zs., Bánfalvi T, Gilde К., Kelemen ]., 
Tóth ]. (Országos Onkológiai Intézet Bőr- 
gyógyászati Osztály, Diagnosztikai és Ex
perimentális Daganatpatológiai Központ) 
10 évet meghaladó túlélés melanomában 
-  Gilde К., Horváth В., Orosz ZsJ, Udvar
helyi N., Bánfalvi DJ, Fejős Zs. és Liszkay 
G. (Országos Onkológiai Intézet, Bőrgyó
gyászati Osztály, Pathologia1 Budapest)
A Szentinel nyirokcsomó-biopszia jelen
tősége melanoma malignumban, első ta
pasztalatok -  Török L., Mari B., Tápai M., 
Fórizs A., Ócsai H. (Megyei Kórház, Bőr
gyógyászat Kecskemét)
5-S-Cysteinyldopa meghatározása melano- 
más betegek szérumában -  Édesné Boldi
zsár MJ, Kremmer T.1, Gilde К.2, Bánfalvi. 
T.2, Tulok I.3 (‘Országos Onkológiai Intézet 
Biokémiai Osztály, 2Bőrgyógyászati Osz
tály, 3Központi Laboratórium Budapest) 
Paragangliomák kvantitatív patológiája és 
prognosztikája -  Pávai Z., Tóth EJ, Miha- 
likRJ, Orosz ZsJ (Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem, ‘Országos 
Onkológiai Intézet Budapest)
Fej-nyaki daganatok regionális nyirok- 
csomó-metasztázisainak prognosztikus 
vizsgálata -  Kótai Zs., Hrabák KJ, Élő J. 
(Uzsoki Kórház Fül-orr-gégészeti és Fej
nyak Sebészeti Osztálya, ‘HIETE Radio
lógiai Klinika, Budapest)
Fibrin depozíció laryngealis és hypopha- 
ryngealis tumorokban -  Bárdos H., Juhász 
AJ, Répássy GJ, Ádány R. (Közegészség
tani és Járványtani Intézet, ‘Fül-Orr-Gé- 
geklinika, DOTE)
A tenascin eloszlás sajátosságai különbö
ző invazivitású laryngealis és hypopha- 
ryngealis tumorokban -  Juhász A., Bárdos 
HJ, Répássy G., Ádány RJ (Fül-Orr-Gége- 
klinika, ‘Közegészségtani és Járványtani 
Intézet, DOTE)
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Syndecan-1 heparán szulfát protoeogli- 
kán expressziója non-Hodgkin lympho- 
mákban -  Sebestyén A., Matolcsy A.', 
Bérezi L, Köpper L. (Semmelweis OTE, I. 
sz. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató In
tézet, Budapest, 'POTE Pathologiai Inté
zet, Pécs)
Syndecan expresszió májtumorokban -  
Gallai M., Schaff Zs., Kovalszky I. (Sem
melweis OTE, I. sz. Pathologiai és Kísérleti 
Rákkutató Intézet, Budapest)
TGFa expresszió és a tumorsejtek proli- 
ferációjának összefüggése hepatoblasto
ma tumorokban -  Szepesi Á., Lotz G., Tá
bor E.', Schaff Zs. (Semmelweis OTE, I. sz. 
Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 
Budapest, ‘FDA, Bethesda, MD, USA)
А P53 tumorszuppresszor protein exp
ressziójának változása SV40 tumor anti
génnel transzformált throphoblastokban 
és trophoblast eredetű tumorsejtekben -  
Tóth F., G. Aboagye-Mathiesen', M. Zdrav- 
kovic1, С. H. Graham2, P K. Lala3, P. Ebbe- 
sen1 (DOTE Mikrobiológiai Intézet Deb
recen, 'Dept. Virus Cancer, Danish Cancer 
Society, Aarhus Denmark, 2Dept. Anat. 
Queen’s Univ. Kingston, 3Dept. Anat. Univ. 
Western Ontario, London Canada)
Humán trophoblast interferonok hatása a 
c-fms CSF-IR, EGF-T és c-erbB proto-on- 
cogenek expressziójára invaziv és nonin- 
vazív trophoblastokban -  Tóth F., G. 
Aboagye-Mathiesen1, M. Zdravkovic1, P. 
Ebbesen‘ (DOTE, Mikrobiológiai Intézet 
Debrecen, 'Dept. Virus Cancer, Danish 
Cancer Society, Aarhus Denmark)
N-CAM sejtadhéziós molekula szerepe 
kissejtes tüdőrákok klinikai viselkedésé
ben és áttétképzésében -  Pápay Judit, 
Moldvay Judit1, Tímár/dzse/(Semmelweis 
OTE, I. sz. Pathologiai és Kísérleti Rákku
tató Intézet, Budapest, Országos Korányi 
TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest1) 
Renocellulárís carcinoma (RCC) asszo
ciált nephropathiák immunológiai és kli- 
nikopathologiai vizsgálata -  Magyarlaki 
T, Kiss B., Buzogány V , Sükösd F ,  Faze
kas A.3 (POTE, Klinikai Kémiai Intézete, 
'Urológiai Klinika, "Pathologiai Intézet, 
3Nephrologiai Centrum, Pécs)
Elnök: Csuka 0., Schumann B.
A szérum ai-antitripszin tartalom válto
zása daganatos betegeknél -  Oláh S., 
Kremmer T, Pulai T., Edesné Boldizsár M., 
Schumann Á. (Országos Onkológiai Inté
zet, Biokémiai Osztály Budapest)
Szérum alfa-l-savi glycoprotein (AGP) 
vizsgálatok gasztrointesztinális tumorok
ban -  Szilvás Á., Székely Gy., Kremmer T.\ 
Boldizsár M.1, Blázovics A.2 (Szent János 
Kórház I. Belgyógyászati és Gasztroente- 
rológiai Osztály' Országos Onkológiai 
Intézet Biokémiai Tanszék 2II. sz. Belgyó
gyászati Klinika, Budapest) 
Tumormarkerek alkalmazása osztályunk 
emlődaganatos betegeinek kezelése során 
-  Cziráky K., Faluhelyi Zs., Litter I. (Bara
nya Megyei Kórház, Onkológiai Központ, 
Pécs)
A prostata specifikus antigén expressziója 
különféle emlőrák típusokban -  Tóth ]., 
Szabó M. (Országos Onkológiai Intézet, 
Budapest, Országos Izotóp Intézet, Buda
pest)
Kritikus tumor paraméterek meghatáro
zása az emlőrák adjuváns besugárzásához

-  Fodor ]., Tóth J. (Országos Onkológiai 
Intézet, Budapest)
A TIMP-1 és VEGF expresszió koregulá- 
ciója humán emlőkarcinóma sejtekben - 
Rásó E., H. Yoshiji1, U. P. Thorgeirsson1 
(Semmelweis OTE, I. sz. Pathologiai és 
Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest, 
'NIH, NCI, TBCS Laboratory of Cellular 
Carcinogenesis, Bethesda)
Prognosztikai faktorok szerepe az opera
bilis méhnyakrákok várható lefolyásának 
előrejelzésében az irodalmi adatok alap
ján -  Pete Imre, Pulay Tamás (Országos 
Onkológiai Intézet, Budapest)
HPV tipizálás terápiás és prognosztikai 
értéke -  Iglódi F, Tóth J. (Szent Rókus 
Kórház, Országos Onkológiai Intézet Bu
dapest)
Tumormarker IRMA készletek minőség- 
ellenőzésére és más módszerekkel történő 
összehasonlítása -  Lagarde A., Nagy K., 
Forgách T., Körösi L., Jánoki Gy. (Országos 
„Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és 
Sugáreü. Kutató Intézet Budapest) 
Polimorfonukleáris leukociták tumor
progresszió kapcsán bekövetkező funk
cionális változásainak vizsgálata kísérle
tes körülmények között -  Szűcs Sándor, 
Kávai Mária, Varga Csaba, Kertai Pál, 
Pocsai Zsuzsa, Ádány Róza (Közegészség
tani és Járványtani Intézet, III. sz. Belgyó
gyászati Klinika, DOTE Debrecen) 
Terhesség és colorectalis rák -  Köves L, 
Farkas E., Sulyok Z., Pommerscheim F. 
(Országos Onkológiai Intézet Sebészet, 
Budapest)
A BRCA1 gén örökletes hibáinak kimu
tatása -  Metodikai megközelítés -  Csókay 
B., Marco van der Looij, Oláh E. (Országos 
Onkológiai Intézet, Molekuláris Biológiai 
Osztály Budapest)
ATM génkárosodások sporadikus emlő
rákban -  Sztán M., Besznyák L, Tóth J., 
Oláh E. (Országos Onkológiai Intézet, Bu
dapest)
P53, BCL2, BAX fehérjék vizsgálata emlő
tumorokban -  Kurdi R, Csuka O., Tóth ]., 
Péter L, Péley G., Ottó Sz., Besznyák I. 
(Országos Onkológiai Intézet Budapest) 
Ciklin D1,E és NM23 gének jelentősége az 
emlőtumorok prognózisában -  Kolonics 
A., Csuka O., Tóth ]., Péley G., Ottó Sz., 
Besznyák I. (Országos Onkológiai Intézet 
Budapest)
A P53 immunhisztokémia diagnosztikai és 
prognosztikai értéke -  Szerdahelyi A.‘, Tóth 
£.', Szőke /.', Tusnády G.2, Szentirmay Z.‘ 
(‘Országos Onkológiai Intézet, 2MTA Mate
matikai Kutató Intézete, Budapest)
Poszter diszkusszió: modern diagnoszti
kus eljárások 
Elnök: Esik O., Repa I.
16.00-17.30
Az FDG PET-vizsgálatok klinikai alkal
mazása az onkológiában - Ésik 0 .‘, Bodro
gi V , Fekete S.2, Kubinyi K.3, Rahóty P.1, 
Rosta A.1, Tóth E.1, Vitéz A.4, Trón L.5 
(‘Országos Onkológiai Intézet, Budapest; 
"Szent László Kórház I. Belgyógyászati és 
Haematologiai Osztály, Budapest; "Kaposi 
Mór Kórház II. Belgyógyászati Osztály, 
Kaposvár; 4Erzsébet Kórház Gastroente- 
rologiai Osztály, Jászberény; 5DOTE PÉT 
Centrum, Debrecen)
PET-FDG módszer az agydaganatok bio
lógiai magatartásának és recidívakészsé-

gének kimutatásában -  Borbély K, Brooks 
A. R.1, Thedesci G.‘, von Schulthess G.2, Di 
Chiro G.‘ (Országos Idegsebészeti Tudo
mányos Intézet, Budapest; ‘National Insti
tutes of Health, Bethesda, USA; "Universi
ty Hospital, Zürich)
Képfúziós technika alkalmazása az onko
lógiában -  Emri M.‘, Berényi E.3, Ésik O.2, 
Márián T.\ Repa I.3, Trón Lajos1 ('DOTE 
PET Centrum, Debrecen; "Országos On
kológiai Intézet Sugárterápiás Osztály, 
Budapest; "Pannon Agrártudományi 
Egyetem Diagnosztikai Központ, Kapos
vár)
Milyen segítséget nyújt az MR-vizsgálat a 
tüdődaganatok diagnosztikus folyamatá
ban? -  Juhász E., Balikó Z., Vadon G. (Pécsi 
Diagnosztikai Központ; Baranya Megyei 
Kórház Központi Radiológiai Osztály és 
Tüdőgyógyintézet, Pécs)
A here daganatainak háromdimenziós 
ultrahangvizsgálata -  Géczi L., Szilvás Á., 
Székely Gy., Bak M. (Országos Onkológiai 
Intézet, Kemoterápia C és Klinikai Farma
kológiái Osztály és Cytopatologiai Osz
tály; Szt. János Kórház, IV. Belgyógyásza- 
ti-Gastroenterologiai Osztály, Budapest) 
Pozitron emissziós tomográfiás PÉT vizs
gálat jelentősége melanoma malignum- 
ban -  Ócsai H.‘, Szakáll Sz.2, Török L.1, 
Galuska L.2, Lehel Sz.2 (Bács-Kiskun Me
gyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét. 
Bőrgyógyászati Osztály' DOTE PET Cent
rum, Debrecen")
Háromdimenziós UH vizsgálatok gastro
intestinalis tumorokban -  Szilvás A., Szé
kely Gy. (Szent János Kórház I. Belgyógyá
szat Gastroenterologiai Osztály Budapest) 
Recidív differenciált pajzsmirigydagana- 
tok metasztázisainak kimutatása pozitron 
emissziós tomográfiával -  Szakáll Sz. jr.1, 
Forrai G.2, Füzy M.3, Trón L.1, Ésik 0.' 
('PÉT Centrum, DOTE; "Radiológiai Osz
tály, "Nukleáris Medicina Osztály, “‘Sugár- 
terápiás Osztály, Országos Onkológiai In
tézet, Budapest)
Ajánlás az agydaganatok radiológiai stá
diumbeosztásához -  Nádor Gy., Vadon G. 
(Pécsi Diagnosztika Központ, Pécs) 
Non-Hodgkin lymphomás betegek felső 
endoscopos ellenőrző vizsgálata -  Vámo
si-Nagyi., Szántó J., Schneider T, Orosz Zs. 
(Országos Onkológiai Intézet, Budapest)
A mediastinum MR-vizsgálatának szere
pe a tüdőtumorok operabilitásának meg
ítélésében -  Répa L, Mendly J. (Pannon 
Egyetem, Diagnosztikai Központ, Kapos
vár)
Emlőbetegségek MR-vizsgálata -  Mendly 
J., Berényi £., Bajzik G., Repa I. (Pannon 
Egyetem, Diagnosztikai Központ, Kapos
vár)
Terápiás hatás követése akut limfoid leu
kémiás betegeken a csontvelő in vivo lo
kalizált proton NMR spektroszkópiával -  
Berényi £., Egyed M.‘, Bajzik G., Bogner P. 
(Pannon Egyetem, Diagnosztikai Köz
pont, Kaposvár, 'Kaposi Mór Kórház, I. 
Belgyógyászati Osztály, Kaposvár)
A PET-vizsgálat diagnosztikai értéke a 
melanoblastomás betegünkön -  Dani Á., 
Osváth M., Boros L, Mendly Vén E., Ésik
O.2 (Szent Borbála Megyei Kórház, Tata
bánya; DOTE PET Centrum, Debrecen; 
'Pannon Egyetem, Diagnosztikai Köz
pont, Kaposvár; HIETE Szemészeti Tan-

2777



szék, Budapest; 2Országos Onkológiai In
tézet, Budapest)
Problémák és nehézségek az időskor be
tegek emlőrák-diagnosztikájában -  Szé
kely M. (Szent Margit Kórház, Röntgen- 
osztály, Budapest)
A nasopharyngealis daganatok terjedése 
-  Gödény M. (Országos Onkológiai Inté
zet, Radiológiai Diagnosztikai Osztály) 
Centrális neurocytoma: klinikai és patho- 
logiai esettanulmány -  Erőss L , Elek G.1, 
Slowik F.2, Bogáncs KP, Tóth Sz., Szabó Z. 
(MÁV Kórház, Idegsebészet, ‘Pathologia, 
Budapest, 2Országos Idegsebészeti Tudo
mányos Intézet, Budapest)
Cysticus tumors of the pancreas -  Jakab 
E, Baranyai L., Országh A., Bajtai A., 
Pócza К. (Department of Surgery and 
Pathology, Uzsoki Hospital, Budapest) 
Diagnostic laparoscopy for staging in 
gastrointestinal malignancy -  Jakab F. Ká
dár E., Nagy P, Faludi S. (Department of 
Surgery, Uzsoki Hospital, Budapest) 
Kecskeméti Onkoradiológiai Központ be
mutatása -  Szűcs M., Hódi Zs., Kazai L., 
Bolgár J. (Megyei Kórház, Kecskemét) 
Pharmacia & Upjohn szimpózium 
Az első orálisan hatékony Anthracyclin 
(Zavedos kapszula)
17.00- 18.30
Klinikai farmakológiai szempontok orális 
Zavedos kezelés kapcsán. Eredmények az 
emlőtumor kezelésében -  Kerpel-Frónius 
Sándor (Pharmacia 8; Upjohn, Németor
szág)
Orális idarubicinnel szerzett tapasztala
tok májmetasztázisok kemo-radioterá- 
piájában -  Szántó János (Borsod-Abaúj- 
Zemplém Megyei Kórház, Onkoradioló-
gia)
Zavedos kapszula alkalmazása haemato- 
logiai betegségekben -  Axel Glasmacher 
(Orvostudományi Egyetem, Belgyógyá
szati Klinika, Bonn, Németország)
19.00 Fogadás, Liget kongresszusi köz
pont
1997. november 12.
A daganatok terápiája
8.00- 8.30
New targets and new strategies in anti
cancer chemotherapy -  G. Weber (Indiana 
University, School of Medicine, Indiana
polis)
Plenáris előadások: A nyelőcső daganatai
nak ellátása
8.30-9.30
Elnök: Jeney A., Mayer Á., Németh Gy. 
Chemotherapy of oesophago-gastric can
cer
Ross P. J., Cunningham D. (The Royal 
Marsden Hospital, London, UK)
Korai nyelőcsőcarcinoma definitiv sugár- 
kezelése három dimenzionális (3D)-kon- 
formális percutan technikával és kiegé
szítő intraluminális besugárzással -  Poller 
I.', Ágoston P.‘, Lövey J. , Szántó I.2, Né
meth Gy.1 (‘Országos Onkológiai Intézet, 
2HIETE Budapest)
Előrehaladott nyelőcső daganat definitiv 
kezelése 5-Fluorouracil, Leucovorin, Do
xorubicin, CIS-Platin kombinációval -  
Bodoky Gy. (Országos Onkológiai Intézet, 
Budapest)
Endoscopos tubusbeültetés nyelőcsőtu
moros betegek palliativ kezelésére -  Ba
lázs Á.1, Kupcsulik PP, Miklós IP, Flautner

L\, Kiss K.2 (‘Semmelweis OTE, I. Sebé
szeti és “Radiológiai Klinikája, Buda
pest)
Plenáris előadások: A daganatok terápiá
jának három modalitása 
Elnökök: Kásler M., Balázs Gy., Schuler D.
10.15- 11.30 Sebészet
Az ún. „minimál-invasiv” beavatkozások 
jelentősége a daganatsebészetben -  Besz- 
nyák I. (Országos Onkológiai Intézet, Bu
dapest)
Új eljárás a laryngo-pharyngealis margi
nalis carcinomák sebészi therapiájában -  
Czigner ]., Csanády M., Iván L. (SZAOTE 
Fül-Orr-Gégekl., Szeged)
Diagnosztikus és terápiás stratégiánk a 
tapintható és nem tapintható emlőrákok 
sebészeti kezelésében -  Ecsedy G., Nagy
K, Konyár É. (Szt. Rókus Kórház, Buda
pest)
Onkológiai standardok a colorectalis da
ganatsebészetben -  Köves I., Besznyák I., 
Sulyok Z. (Országos Onkológiai Intézet, 
Budapest)
Az előrehaladott colorectalis tumorok ke
zelése több szerv resectiojával. 118 eset 
elemzése -  Balogh Á., iJJ. Lázár Gy., Zoliéi
I. (SZAOTE Sebészeti Klinika, Szeged)
II . 30-12.15 Sugárterápia 
Intraoperativ (periportativ) brachyterá- 
pia a tumoros lokálrecidívák ellátásában -  
Mayer ÁP, Patyánik M.', Polgár I.', Ungár
L. 2, Jakab F.3 (‘Onkoradiológiai Kp., 2Szt. 
István Kh., 3Uzsoki Kh. Budapest) 
Prostata-tumorok korszerű, nagy dózisú 
percutan sugárkezelése 3D tervezés alap
ján -  Ágoston P.', Kisbenedek L.2, Poller I.1, 
Németh Gy.1 (‘Országos Onkológiai Inté
zet, “Jahn F. Kh. Budapest)
Differenciált pajzsmirigyrákok radiojód 
kezelése -  Füzy M., Sinkovics I., Keresztes 
S., Téglás M., Szám L. (Országos Onkoló
giai Intézet, Budapest)
12.15- 12.45 Kemoterápia
Törekvés a citoreduktív terápia hatékony
ságának fokozására -  Jeney A. (Semmel
weis OTE, I. Pathologiai és Kísérleti Rák
kutató Intézet)
Second line Docetaxel (Taxotere) kezelés 
eredményei emlőrákban -  Pintér T., Kofi 
A. (Petz Á. Kórház, Győr)
Taxol (Paclitaxel) alkalmazása az ovárium 
carcinoma második vonalú kezelésében: 
első hazai tapasztalataink -  Pulay T.', Cseh 
I.2, Csömör S.7, Hernádi Z.3, Krommer K.4, 
Mayer Á.5, Szántó A.6, Thurzó L.8 (‘Orszá
gos Onkológiai Intézet, Budapest, “HIETE 
Szülészeti KI. Budapest, 3DOTE Női kiin., 
Debrecen, 4POTE Női kiin., Pécs, “Orszá
gos Radiológiai Központ Budapest, “Sem
melweis OTE I. Szülészeti és Nőgyógyá
szati Klinika, Budapest)
Plenáris előadás: A gyógyszeres terápia 
újabb irányzatai
Elnökök: Köpper L., Kralovánszky ].,
Kovács Péter
13.30-15.00
Daganatellenes szerek terápiás gyógy- 
szerszint-monitorozása. Az optimális dó
zis megállapításának lehetőségei -  Erdé- 
lyi-Tóth V., Pap É., Pápay Zs., Rahóty R, 
Bartha A.1, Raposa TP (Országos Onko
lógiai Intézet, ‘Országos Haematologiai 
Intézet, 2Szt. István Kórház Budapest) 
Kemorezisztencia és szenzitivitás marke
rek vizsgálata hererákokban -  Bak M.1,

Eid H.1, Institoris EP, Kondás Romics I.2, 
Bodrogi I.‘, (‘Országos Onkológiai Intézet, 
2ORFI, Budapest)
Cytoprotection with amifostin in the si
multaneous radiotherapy of head and 
neck cancer -  A randomized phase II pilot 
study -  Bilntzel J., Schuth J., Glatzel M., 
Küttner K., Fröhlich D. (Klinikum Suhl. 
Germany)
Magas dózisú carboplatin kezelés amino- 
fostine kémiai védelemmel malignus be
tegségben szenvedő gyermekekben -  
Borsi J.', Csáki Cs.', Ferencz T.', Zoubek A.2, 
Berthold F.3, Oster W.4 (‘Semmelweis OTE, 
II. Gyermekkl. Budapest; 2St. Anna Child
ren Hosp. Vienna; ’Univ. Cologne Ger
many; 4US Bioscience, PA USA)
A histamin szerepe a sejtosztódás szabá
lyozásában -  Falus A.1, László VP, Tímár
J.2, Bencsáth M.', Hegyesi HP, Radvány 
Zs.1, Szalai Cs.3, SzeberényiJP, Darvas Zs.' 
(‘Semmelweis OTE, Gén. Sejt-Immunbiol. 
Int., 2I. Pathologia, 3Heim Pál Gyermek- 
kórház Budapest)
Kísérletes és humán emlő tumorok bio
kémiai jellemzői, változásuk kemoterá
piás kezelés hatására -  Prajda N., Hullán
L., Száméi I., Oláh E., Sulyok Z., Besznyák 
I. (Országos Onkológiai Intézet, Buda
pest)
Plenáris előadások: Új hatóanyagok pre- 
klinikai fejlesztése és klinikai vizsgálata 
Elnökök: Kovalszky I., Kremmer T, Bor- 
dogi I.
15.00-16.45
Citosztatikum tartalmú polimer terapeu- 
tikumok daganatellenes hatásának vizs
gálata -  Gaál D. ', S. Barna KP, Csuka OP, 
Reményi J.2, Hudecz F.2 (‘Országos On
kológiai Intézet, 2MTA PKK-ELTE Buda
pest)
Growth-suppressive activities of benza- 
midine-derivative serine protease inhibi
tor ONO-3403 towared animal trans
formed cells and several human cancer 
cells -  Okoshi M. (Univ. Tokyo, Japan) 
GNRH analóg-makromolekula konjugá- 
tumok: új perspektíva a daganatok hor
mon-terápiájában -  Vincze BP, Pályi IP, 
Gaál DP, Kálnay AP, Pató J.2, Mező IP, 
Tóth GP, Horváth JP, Teplán IP, Lovas SP, 
Murphy R.6 (‘Országos Onkológiai Inté
zet, 2KKKI, Semmelweis OTE Orvosi 
Vegytani Int. Budapest; 4SZBK Szeged; 
5POTE Anatómiai I. Pécs; “Creighton Univ. 
Omaha, USA)
Agydaganatok génterápiás-immunterá- 
piás kezelése citokineket termelő vakci
nákkal -  Horváth LP, Hamada H.2, Híd
végi EP, Sárfány GP (‘Országos Sugárbio
lógiai és Sugáregészségügyi Kutató Inté
zet, Budapest; 2Dept. Mol. Biother. Rés. 
Cancer Inst. Tokyo, Japan)
МНС П-antigén peptid komplex expresz- 
sziójának hatása egér szarkóma sejtek tu
morképző és immunogén sajátságaira -  
Ladányi AP, Michael IP, Nishimura2, Ro
senberg S. A.2, Yang J. CP (‘Semmelweis 
OTE, I. Pathologiai és Kísérleti Rákkuta
tó Intézete, Budapest; 2NIH NCI, Bethes- 
da)
Új lehetőség a kemoterápia okozta hányás 
kivédésében: első tapasztalatok a szájon 
át szedhető granisetron (Kytril) adásával 
-  Lehoczky Gy., Bagaméri A. (Országos 
Onkológiai Intézet, Budapest)
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Agranulocytosisos betegek kezelése fil- 
grastimmal -  Pikó B., Csiffári M. (Szegedi I. 
Nagy ÁK, Bertalan M. Pándy K. Kh. Gyula) 
Poszter diszkusszió: A. Mit tudunk tenni 
az emlőrákos betegekért?
Vitavezetők: Nagykálnai T, Göblyös R, 
Juhos É.
16.45- 17.45
Medullaris emlőrák miatt végzett műtétek 
elemzése -  Rahóty P.‘, Tóth J.2, Besznyák 
IJ, Dubecz S.', Daubner KJ (‘Országos 
Onkológiai Intézet, Budapest; “Diagnosz- 
tikus és Daganatpathologiai Központ, Bu
dapest)
Emlőrákos betegek lokoregionális besu
gárzásakor a mezők illesztési lehetőségé
nek vizsgálata -  Varga Sz., Takácsi Nagy 
L., Patyánik M., Polgár I. (Onkoradiológiai 
Kp. Budapest)
Az emlő tangentalis irradiatiojakor jelent
kező technikai problémák -  Patyánik M., 
Varga Sz., Takácsi Nagy L, Polgár I. (On
koradiológiai Kp. Budapest)
Intersticiális sugárkezelés a korai emlőrák 
konzervatív műtétje után indikáció minő
ségbiztosítás, korai eredmények -  Polgár 
Cs., Somogyi A., Sulyok Z., Takácsi NagyZ., 
Mangel L., Major T., Fodor J., Németh Gy. 
(Országos Onkológiai Intézet, Budapest) 
Mamma tumorok cutan metastasisainak 
intraarterialis chemotherapiája -  Szav- 
csur R, Juhos É., Pápai Zs. (Országos On
kológiai Intézet, Budapest)
Taxotere (Docetaxel) kezeléssel szerzett 
tapasztalataink előrehaladott emlőrákban
-  Szántó J. (B-A-Z Megyei Kh. Miskolc)
Az МММ terápia szerepe az áttétes em
lőrák kezelésében -  Marázi L. (B-A-Z Me
gyei Kh., Miskolc)
Tapasztalataink előrehaladott stádiumú 
emlődaganatos betegek Adriblastin (A) és 
Docetaxel (D) összehasonlító vizsgálata 
során -  Baki M., Radó Gyergyai F, Géczi
L, Bodrogi l. (Országos Onkológiai Inté
zet, Budapest)
A nem tapintható emlőelváltozások műtét 
előtti jelöléseinek módjai -  Szabó É., For
ral G., Petrányi A. (Országos Onkológiai 
Intézet, Budapest)
Poszter diszkusszió: D. Mi célja a hazai 
kísérleti daganatterápiai kutatásoknak? 
Vitavezetők: Kovalszky I., Csuka O., Ko
vács P.
16.45- 17.45
5-Fluorouracil és 5-Etil-2’-Dezoxiuridin 
kombináció vizsgálata különböző DPD 
aktivitású sejtvonalakon -  Katona CsJ, Tí
már F.', Jeney AJ, Kralovánszky J.2, Milano 
GJ (‘Semmelweis OTE, I. Pathologiai és 
Kísérleti Rákkutató Intézete, Budapest; 
“Országos Onkológiai Intézet, Budapest, 
“Centre Antoine Lacassagne, Nice, France) 
Különböző citosztatikumok hatásának 
vizsgálata human osteosarcoma sejteken
-  Lásztity JJ, Tímár FJ, Oláh JJ, Szendrői
M. 2, Borsi JJ, Jeney AJ (‘Semmelweis OTE 
I. Pathologia; “Semmelweis OTE Ortopé
diai KL; “Semmelweis OTE Gyermekgy. KI. 
Budapest)
Nitrozó vegyületek apoptózis védő hatása 
HT58 limfóma sejtekben - Peták I., Mihalik 
R., Bauer R, Süli-Vargha FI., Sebestyén A., 
Kopper L. (Semmelweis OTE I. Pathologiai 
és Kísérleti Rákkutató Intézete, Budapest) 
Farmakokinetikai vizsgálatok 5-ЕШ-2’- 
Dezoxiuridin és 5-Fluorouracil kombinált

kezelés során BALB/C törzsű egereken -  
Pandi EJ, Pap ÉJ, Erdélyi-Tóth VJ, Peters 
G.J.2, Kralovánszky JJ ('Országos Onkoló
giai Intézet, Budapest; “Free Univ. Hosp. 
Dept. Med. Oncol. Amsterdam. The Ne- 
therland)
Dibrómmannit gyógyszerszint monitoro
zása csontvelőátültetés előtt, kondicionáló 
kezelésben -  Pap ÉJ, Erdélyi-Tóth VJ, Bar
iba A.2, Kelemen EJ (‘Országos Onkoló
giai Intézet, Budapest, “Orsz. Hemat. Im
munoi. Vértranszf. Int. Budapest) 
Röntgen-besugárzás és Dibróm-Dulcit 
kombinált modalitású kezelés hatása kí
sérletes agytumorokkal transzplantált ál
latok túlélésére -  Mangel L., Sáfrány G., 
Hídvégi E. (Országos Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Buda
pest)
Szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatok 
új, tumorszelektív GNRH analógokkal és 
azok konjugátumaival -  Kálnay AJ, Túri 
GJ, Mező Id, Lovas Sd, Vincze BJ, Vadász 
Zs.2, Teplán Id, Murphy Rd, Pályi U 
(‘Országos Onkológiai Intézet, Budapest, 
“Semmelweis OTE, Orvosi Vegytani Int. 
Budapest; “Creighton Univ. Omaha, USA) 
S-180 sarcoma kombinált modalitású ke
zelése hyperthermiával, besugárzással és 
dibrom-dulcittal -  Drahos A., Unger E., 
Hídvégi E. (Országos Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Buda
pest)
Aminoguanidin hatása az endogén for
maldehid szintért felelős hidroximetilar- 
ginin biomolekulára -  Hullán LJ, Trézl 
Ld, Csiba Ad, Szarvas Td (‘Országos On
kológiai Intézet, Budapest, “Műszaki 
Egyetem Budapest; “Állateü. Élelmiszeren. 
Állomás Budapest; 4Izotópkutató Rt. Bu
dapest)
A malignus fenotípus módosítása az ext- 
racelluláris mátrix alkotórészeivel -  Po
gány G., Tímár F, Oláh ]., Jeney A. (Sem
melweis OTE, I. Pathologiai és Kísérleti 
Rákkutató Intézete, Budapest)
GI19878845, új 5-Alfa-reduktáz gátló ve- 
gyület hatásának vizsgálata különböző 
prosztata daganatsejtekre -  Horti J., J. 
Feuer, W. D. Figg (Medicine Brabch, NCI, 
Bethesda)
A topoizomeráz működésének módosítá
sa heparinnal -  Dudás /., Oláh-Nagy /., 
Csorba G., Jeney A., Kovalszky I. (Sem
melweis OTE, I. Pathologiai és Kísérleti 
Rákkutató Intézete, Budapest)
Hisztidin dekarboxiláz aktivitás, hiszta- 
min kibocsátás és hisztamin felvétel hu
mán melanoma sejtvonalakban -  Darvas 
Zs., Falus A., Eiko Sakurai, Takehiko Wata- 
nabe (Semmelweis OTE, Genetikai Inté
zet, Tohoku Univ. Dept, of Pharm. Japan) 
A HDC és ODC jelentősége egy tumor 
modell rendszerben -  Hegyesi H., László 
V, Darvas Zs., Bencsáth M., Kiss B., Kár
páti S., Falus A. (Semmelweis OTE, Richter 
Gedeon Rt. Budapest)
Poszter diszkusszió: F. Mit tud a sebészet 
nyújtani?
Vitavezetők: Tihanyi T., Balogh A., Köves 
I.
16.45- 17.45
Bar-Valtrac Compressios Anastomosis 
gyűrű alkalmazása nyelőcsőanastomo- 
sisok készítésére -  Kovács T, Köves I. 
(Országos Onkológiai Intézet, Budapest)

A sternoclavicularis regio tumorainak se
bészi kezelése -  Rahóty P, Besznyák L, 
Orosz Zs. (Országos Onkológiai Intézet, 
Budapest)
Medencetáji tumorok sebészete -  Rahóty 
PJ, Szendrői Md, Besznyák V , Antal Id 
(‘Országos Onkológiai Intézet, Budapest; 
“SOTE Ortopédiai KI. Budapest)
Kiterjedt vállövi tumorok sebészi kezelé
sének lehetőségei -  Péley GJ, Rahóty PJ, 
Besznyák IJ, Sulyok ZJ, Szentirmay Zd 
(‘Országos Onkológiai Intézet, Budapest; 
“Dg. Exp. Daganatpathol Kp., Budapest) 
Malignus tüdőtumorok miatt végzett ex- 
ploratív thoracotomiák -  Furák /., Tróján 
/., Szőke T. (SZAOTE Sebészeti KL, Szeged) 
Lymphadenectomy in gastrointestinal 
surgery for malignancy -  Jakab FJ, Bara
nyai LJ, Baranyai Zs.1, Országh AJ, Mayer 
Ad, Bajtai Ad (‘Országos Onkológiai 
Intézet, Budapest; “Onkoradiológiai Kp. 
Budapest; “Uzsoki Kh., Budapest)
Rectum tumor miatt radikálisan operált 
betegek 7 éves követése során nyert ta
pasztalatok -  Szentpétery F, Kőszeghi Gy., 
Jakab F. (Uzsoki Kh., Budapest) 
Endoscopos intubatio a nyelőcső malig
nus daganatainak palliativ kezelésére - 
Szentpáli K., Szendrényi V., Oláh T, Balogh 
A. (SZAOTE Sebészeti KL, Szeged)
Az ano-rectalis melanomák sebészete -  
Molnár L., Köves I., Farkas E., Pommer- 
scheim F. (Országos Onkológiai Intézet, 
Budapest)
Tapasztalatok a jakoszkóppal: minilapa- 
rotómiából végzett nőgyógyászati műté
tek -  Lehoczky 0., Udvary ]., Jakó G. (Or
szágos Onkológiai Intézet, Budapest; Har
vard Med. School Boston, USA)
A 65 évnél idősebb tüdőcarcinoma diag
nózisával operált betegeink számítógé
pes elemzése -  Incze D., Hallay /., Kériné 
Fülöp I., Péterffy A. (DOTE II. Sebészeti 
KL, Inform. Lab.; Szívsebészeti KL, Deb
recen)
Poszter diszkusszió: E. Hogyan határoz
zák meg a terápia hatékonyságát 
Vitavezetők: Naszály A., Rosta A., Raposa T.
17.45- 18.30
Szemészeti daganatok sugárkezelésével 
elért kezdeti eredményeink -  Bajcsay A., 
Kontra G., Hajda MJ, Bánfalvi T, Tóth Jd, 
Récsán Zsd, Horváth A., Németh Gy. (‘Or
szágos Onkológiai Intézet, Budapest, Or
szágos Idegsebészeti Tud. Int., Semmel
weis OTE “I. és “II. Szemészeti Klinika) 
Sugárterápia a vulvatumorok kezelésében 
-  Lövey /., Poller L, Németh Gy. (Országos 
Onkológiai Intézet, Budapest)
Interstitialis HDR AL BOOST sugárkeze
lés inoperabilis glioblastoma multiforme 
miatt -  Nemeskéri CsJ, Sipos Ld, Fedor- 
csák Id, Mayer ÁJ (‘Uzsoki Kh., Budapest; 
“Orsz. Idegseb. Tud. Int., Budapest)
GA67 szcintigráfiás vizsgálat szerepe 
Hodgkin-kóros betegeknél a kezelés ered
ményességének megítélésében -  Keresztes 
S., Deák B., Sinkovics I., Szám L., Füzy M. 
(Országos Onkológiai Intézet, Budapest) 
Apoptosis gyermekkori acut lymphoid 
leukaemiában -  Csóka MJ, Bocsi Jd, Szen
de Bd, Schuler DJ (‘Semmelweis OTE II. 
Gyermekgyógyászati KL, Budapest; “Sem
melweis OTE I. Pathologia, Budapest) 
Apoptózis gének jelentősége a daganatok 
Taxol érzékenységében -  Olasz /., Bereczki
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G., Csuka О. (Országos Onkológiai Intézet, 
Budapest)
Változások az apoptotikus és mitotikus 
aktivitásban laphámcarcinomában sugár- 
kezelés és/vagy kemoterápia után -  Krax- 
ner H.‘, Sáfrány G.3, Hídvégi E.3, Tamás L.2, 
Ribári О., Szende B.1 (‘Semmelweis OTE 
I. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Inté
zet, Budapest; “Semmelweis OTE Fül-Orr- 
Gége KI., Budapest; 3Orsz. Sugárbiológiai 
Intézet, Budapest)
A myocardium-functio szokatlan válto
zása sugár- és chemotherapia közben Car- 
dioxane-nal kezelt betegen (Esetismerte
tés) -  Pikó B.', Csiffári M.', Nagy Á. K.', 
Szegedi V , Erfán //( 'Pándy K. Kh., Gyu
la,“Jósa A. Kh., Nyíregyháza)
Kecskeméti Onkoradiológiai Központ be
mutatása -  Szűcs M., Hódi Zs., Kazai L, 
Bolgár J. (Megyei Kh., Kecskemét) 
Nyelvgyöktumorok HDR brachyterápiája 
során nyert tapasztalatok -  Takácsi-Nagy 
Z., Somogyi A., Polgár Cs., Lengyel E., Ma
jor T, Németh Gy. (Országos Onkológiai 
Intézet, Budapest)
Poszter diszkusszió B. Mennyiben gyó
gyíthatók a nyirokrendszer daganatai? 
Vitavezetők: Benedek Sz., Pálóczy K., Lángl.
17.45-  18.30
A gastrointestinalis lymphomák kezelése 
-  Schneider T, Orosz Zs., Molnár Zs., Vá- 
rady E., Deák B., Vámosi-Nagy I., Szántó I. 
(Országos Onkológiai Intézet, Budapest) 
Non-Hodgkin lymphoma conjunctivalis 
manifesztációinak sugárkezelése -  Klim- 
kó T., Varga Sz., Takácsi Nagy L., Zaránd P. 
(Onkoradiológiai Kp., Budapest)
Primaer agyi lymphomában szenvedő be
teg kombinált kezelése (Esetismertetés) -  
Szegedi I., Pikó B., Csiffári M., Nagy Á. K. 
(Pándy K. Kh., Gyula)
Malignus thymomában szenvedő beteg 
kezelése (Esetismertetés) -  Pikó B.1, Bor- 
bola Gy.2, Sümegi Zs.3, Nagy Á. K.‘ (‘Pándy
K. Kh., Gyula; “Réthy P. Kh., Békéscsaba; 
“Megyei Púimon. Rehab. Szakkh., Gyula) 
Diagnosztikus tévedéshez vezető kettős 
tumor -  Schneider T, Orosz Zs., Deák B., 
Molnár Zs., Várady E., Rosta A. (Országos 
Onkológiai Intézet, Budapest)
Synchron tumor non-Hodgkin lympho- 
más betegekben -  Várady E., Deák B., 
Molnár Zs., Schneider T, Rosta A. (Or
szágos Onkológiai Intézet, Budapest)
Idős Hodgkin-kóros betegek kezelése -  
Molnár Zs., Deák B., Schneider T., Várady 
E., Rosta A. (Országos Onkológiai Intézet, 
Budapest)
Csontvelőbiopszia szerepe a Hodgkin- 
kórban -  Schneider T., Tamáska ]., Csömör 
]., Deák B., Molnár Zs., Várady E., Rosta 
A. (Országos Onkológiai Intézet, Buda
pest)
Poszter diszkusszió: C. Hogyan kezeljük a 
fej-nyaki daganatos betegeket? 
Vitavezetők: Pólus K., Szabó Gy., Takácsi 
Nagy Z.
17.45-  18.30
Fej-nyaki bőrtumorok plasztikai sebészeti 
ellátása (688 eset kapcsán) -  Brandi B. 
(Onkoradiológiai Kp., Budapest) 
Aszimmetrikus mozgó mezőkkel végzett 
új típusú fej-nyaki besugárzások dozimet

riai ellenőrzése -  Weisz Cs., Zaránd P, Pol
gár I., Varga Sz., Mészáros E. (Onkoradio
lógiai Kp., Budapest)
Meso-hypopharynx hátsó fali tumorok 
kombinált műtéti és sugaras kezelése -  
Balatoni Zs., Kótai Zs., Varga E., Élő J. 
(Uzsoki Kh., Budapest)
A 3-D besugárzás-tervezés és jelentősége 
az epipharynx tumorok kezelésében - 
Lengyel E., Kiss T, Somogyi A., Takácsi- 
Nagy Z., Németh Gy. (Országos Onko
lógiai Intézet, Budapest)
Fej-nyaki tumorok új típusú foton besu
gárzása -  Mészáros E., Varga Sz., Weisz Cs., 
Zaránd P. (Onkoradiológiai Kp., Buda
pest)
Anaemia in patients with head and neck 
cancer -  Büntzel J., Schuth J., Lochner P, 
Küttner К., Glatzel M. (Dept. ENT, Klini
kum Shul., Germany)
The oropharyngeal soor as a side effect of 
radiochemotherapy in head neck region -  
Is there an influence due to the therapy 
with G -  and GM-CSF? -  Büntzel J., Schuth
J. , Küttner К. (Dept. ENT. Klinikum Shul., 
Germany)
Egyoldali gégedaganatok miatt végzett 
szerv- és funkciómegőrző műtétek ered
ményei -  Horváth £., Élő }., Kótai Zs. 
(Uzsoki Kh., Budapest)
Percutan endoscopos gastrostomia steno- 
tizáló oropharingealis tumoros betegek
nél -  Dubecz S., Bodoky Gy. (Országos 
Onkológiai Intézet, Budapest)
Poszter diszkusszió: H. Hogyan kezeljük a 
recidívát és a disseminált daganatot? 
Vitavezetők: Faluhelyi Zs., Szántó ]., 
Pintér T.
17.45- 18.30
Szokatlan localisatiójú, disseminált tumor 
diagnosztikájának és kezelésének prob
lémái -  Pikó B.‘, Borbola Gy.2, Lehel Sz.3, 
Tóth E.4, Hajdú M.‘, Esik O.5 (‘Pándy K. 
Kh., Gyula; “Réthy P. Kh., Békéscsaba; 
“DOTE PET, Debrecen; 4Országos Onkoló
giai Intézet, Budapest; 5HIETE, Budapest) 
Felületes hólyagtumorok recidívaprofilaxi- 
sával szerzett tapasztalataink -  Határ A., 
TóthZ., Varga J. (Uzsoki Kh., Budapest) 
Interdiszciplináris együttműködés jelen
tősége ritka lágyrésztumorok és recidívái- 
nak diagnosztikájában és kezelésében -  
Rahóty P 1, Ésik O.1, Szentirmay Z.2, Orosz 
Zs.2, PápayZs.1, Trón L.3 (‘Országos Onko
lógiai Intézet, Budapest; “Dg. Exp. Daga- 
natpathol. Kp., Budapest; “DOTE PÉT, 
Debrecen)
Előrehaladott májdaganat definitiv che- 
moembolisatiója 5-Fluorouracil, Doxoru
bicin, Mitomycin-C kombinációval -  Bo
doky Gy.', Szavcsur P.1, Kupcsulik P.2 (‘Or
szágos Onkológiai Intézet, Budapest; “Sem
melweis OTE I. Sebkl., Budapest) 
Tapasztalataink peritonealis lavage-zsal 
kombinált intraperitonealis chemothera- 
piával -  Pikó B., Csiffári M., Szegedi L, 
Nagy Á. K., Elekné Kiss B., Tokai E. (Pándy
K. Kh„ Gyula)
Csigolyaáttétes betegek kezelési stratégiá
ja és lehetőségei kórházunkban -  Pikó B., 
Szegedi I., Nagy Á. K, Csiffári M., Mózes 
A., Sarac A., Kiss K, Berár A. (Pándy K. 
Kh., Gyula)

Lehet-e gyógyítani a metastatisaló recidív 
melanoma malignumot? -  ZettnerS., Takács 
E., Ifj. Hajnal M. (Csepeli Kh., Budapest) 
Occult primer melanoma -  Bánfalvi T, 
Liszkay G., Fejős Zs., Gilde К. (Országos 
Onkológiai Intézet, Budapest) 
Radionuklid csontterápia Y-90-multibo- 
ne hazai előállítású készítménnyel -  
Környei J., Balogh I., Duffek L., Földes I., 
Lőrincz E., Palatka ]., Szilvási I. (IZINTA, 
Budapest)
Poszter diszkusszió: G. Milyen segítséget 
nyújt a nővér?
Vitavezetők: Juhász L., Szakolczay I.
17.45- 18.30
A granulocytosis betegek kezelése és ápo
lása osztályunkon -  Nő véri feladatok -  
Elekné Kiss B., Tokai E., Vargáné Tamási 
R., Pikó B. (Pándy K. Kh., Gyula) 
Hányinger és hányáscsillapítás nővéri 
szemszögből -  Tokai E., Elekné Kiss B., 
Vargáné Tamási R., Pikó B. (Pándy K. Kh., 
Gyula)
Az enterális táplálás lehetőségei garat- és 
nyelőcsőtumoros betegeinknél az ápoló
nő szempontjából -  Vargáné Tamási R., 
Elekné Kiss B., Tokai E., Pikó B. (Pándy K. 
Kh., Gyula)
„A mindegy, mi ma mindent összetör” -  
Pszichológiai szempontok az ápolás folya
matában -  Elekné Kiss B., Tokai E., Pikó B. 
(Pándy K. Kh., Gyula)
Részvételi díj: 7000 Ft, nyugdíjasoknak és 
hallgatóknak: 3500 Ft (napijegy: 2500 Ft), 
mely magában foglal minden társasági 
programot. Szállásdíj: egyágyas elhelye
zéssel: 6000 Ft/fő/éjszaka, kétágyas elhe
lyezéssel: 3750 Ft/fő/éjszaka. (Hotel Li
get***, Budapest, Dózsa Gy. út 106.).
A konferencia lebonyolítója: Diamond 
Congress Kft. (dr. Láng L.-né és Varga At
tila), tel.: 214-7701, fax: 201-6383, E-mail: 
diamond@mtesz.hu
A konferencia anyaga a Magyar Onko
lógia 41/4/1997 számában megjelenik és a 
konferencián rendelkezésre áll.Valameny- 
nyi poszter a konferencia egész ideje alatt 
megtekinthető. A konferencia szervezője: 
a Magyar Onkológusok Társasága (dr. 
Tímár József főtitkár, tel.: 117-1070, 
fax: 117-1074, E-mail: jtimar@korbl.Sote. 
hu)

Meghívó a Magyar Gerontológiai Társa
ság tudományos ülésére.
Időpont: 1997. november 12., szerda, 14.00 
óra
Helyszín: Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem, Gerontológiai Központ, Buda
pest VIII. kerület, Rökk Szilárd utca 13. 
Uléselnökök: Prof. Dr. Iván László Ph D, 
elnök, dr. Vértes László, főtitkár 
Előadások:
Nagyné Dr. Nagy Katalin, Dr. Vértes Lász
ló: Emlékkiállítás dr. Rózsay József geron
tológusnak
Dr. Vértes László: Dr. Bányász Tibor ve
zetőségi tag 70 éve született, 10 éve halt 
meg
Dr. Boga Bálint: Benny Hill-syndroma és 
H rabal-sy ndroma

2780


	1997-10-05 / 40. szám
	Inovay János - Szendei György: A kismedencei összenövések jelentősége a nőgyógyászatban : A megelőzés lehetőségei������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Radó János - Tóth Andor - Haris Ágnes: Az aldoszteron szerepe a káliumkiválasztásban hypertensióval szövődött krónikus veseelégtelenségben (transtubularis káliumgradiens)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Hankiss János et al.: A fiatal felnőttkori combfejelhalás korai felismerése és gyógyítása
	Gasztonyi Zoltán et al.: A Kallmann-kór kórismézésének terápiás jelentősége
	Balázs Ákos et al.: Colon transversum mellkasi herniatiójának esete transhiatalis oesophagectomia ritka szövődményeként
	Ertl János: Emlékezés dr. Ertl Jánosra (1880-1951)
	Balogh István et al.: A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Radiológiai Szekciójának története

	1997-10-12 / 41. szám
	Hunyady László - Nagy Lajos: Az AT1 angiotenzin receptorgátlás, mint új terápiás lehetőség�������������������������������������������������������������������������������������������������
	Kersák János - Varga Erika - Beró Tamás: Felső gastrointestinalis fekélyvérzések kombinált, injekciós endoszkópos sclerotherapiája�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Pál Attila et al.: A háromdimenziós ultrahang-diagnosztika alkalmazásának lehetőségei a szülészet-nőgyógyászatban
	Baraczka Krisztina et al.: Klinikai tapasztalatok a citalopram fájdalomcsillapító hatásáról
	Kertai Miklós et al.: Toxicus epidermalis necrolysisben (Lyell-szindróma) szenvedő beteg mesterséges táplálása

	1997-10-19 / 42. szám
	Poór Gyula et al.: A csigolyadeformitás prevalenciája hazánkban : Az Európai Vertebralis Osteoporosis Study
	Góth Miklós et al.: Glikoprotein hormon alfa-alegység elválasztás nem funkcionáló hypophysisdaganatokban
	Keltai Mátyás - Matos Lajos - Ofner Péter: Betaxolol hatása a vérnyomásra és a pulzusszámra enyhe és középsúlyos hypertoniában�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Trinn Csilla et al.: A vékony glomerularis basalmembran nephropathia : klinikopatológiai megfigyelések
	Bacskó György - Hajdu Jenő - Kovács Judit: Hasi katasztrófát okozó trophoblastszövet az uterus serosai felszínén hat héttel terhességmegszakítás után������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Kapronczay Károly: Árkövy József emlékére - halálának 75. évfordulójára
	Pék László: Winston Churchill kórrajza (1874-1965)
	Fehér János: Az orvosi szakirodalmi nyelv rövid története

	1997-10-26 / 43. szám
	Ádám Éva - Nász István: Újabb fejlemények és irányzatok az adenovírus-kutatásban���������������������������������������������������������������������������������������
	Molnár László et al.: A vénás betegségek mortalitásának feltűnő növekedése Magyarországon
	Csermely Tamás et al.: Alacsonyabb csontsűrűség (osteopenia) raromenorrhoeás és szekunder amenorrhoeás serdülő lányok körében
	Székely László - Bikk András - Gálffy Gabriella: Akut légúti fertőzések megelőzése egészséges, fiatal felnőtt közösségben oralis immunmoduláns preventív alkalmazásával������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Dervaderics János: Komputerizáció és robotika az orvosi tevékenységben

	Oldalszámok
	2508_1
	2508_2
	2509
	2510
	2511
	2512
	2513
	2514
	2515
	2516
	2517
	2518
	2519
	2520
	2521
	2522
	2523
	2524
	2525
	2526
	2527
	2528
	2529
	2530
	2531
	2532
	2533
	2534
	2535
	2536
	2537
	2538
	2539
	2540
	2541
	2542
	2543
	2544
	2545
	2546
	2547
	2548
	2549
	2550
	2551
	2552
	2553
	2554
	2555
	2556
	2557
	2558
	2559
	2560
	2561
	2562
	2563
	2564
	2565
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	2571
	2572
	2573
	2574
	2575
	2576
	2577
	2578
	2579
	2580
	2581
	2582
	2583
	2584
	2585
	2586
	2587
	2588
	2589
	2590
	2591
	2592
	2593
	2594
	2595
	2596
	2597
	2598
	2599
	2600
	2601
	2602
	2603
	2604
	2605
	2606
	2607
	2608
	2609
	2610
	2611
	2612
	2613
	2614
	2615
	2616
	2617
	2618
	2619
	2620
	2621
	2622
	2623
	2624
	2625
	2626
	2627
	2628
	2629
	2630
	2631
	2632
	2633
	2634
	2635
	2636
	2637
	2638
	2639
	2640
	2641
	2642
	2643
	2644
	2644_1
	2644_2
	2645
	2646
	2647
	2648
	2649
	2650
	2651
	2652
	2653
	2654
	2655
	2656
	2657
	2658
	2659
	2660
	2661
	2662
	2663
	2664
	2665
	2666
	2667
	2668
	2669
	2670
	2671
	2672
	2673
	2674
	2675
	2676
	2677
	2678
	2679
	2680
	2681
	2682
	2683
	2684
	2685
	2686
	2687
	2688
	2689
	2690
	2691
	2692
	2693
	2694
	2695
	2696
	2697
	2698
	2699
	2700
	2701
	2702
	2703
	2704
	2705
	2706
	2707
	2708
	2708_1
	2708_2
	2709
	2710
	2711
	2712
	2713
	2714
	2715
	2716
	2717
	2718
	2719
	2720
	2721
	2722
	2723
	2724
	2725
	2726
	2727
	2728
	2729
	2730
	2731
	2732
	2733
	2734
	2735
	2736
	2737
	2738
	2739
	2740
	2741
	2742
	2743
	2744
	2745
	2746
	2747
	2748
	2749
	2750
	2751
	2752
	2753
	2754
	2755
	2756
	2757
	2758
	2759
	2760
	2761
	2762
	2763
	2764
	2765
	2766
	2767
	2768
	2769
	2770
	2771
	2772
	2773
	2774
	2775
	2776
	2777
	2778
	2779
	2780




