
1997. július 6. 138. évfolyam -  27. szám

Gócos májelváltozások ultrahangvezéreit vékonytű aspirációs citológiája
Járay Balázs dr., Turányi Eszter dr., Szalay Klára dr., Winternitz Tamás dr. 1731

TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK
Hosszú hatástartamú ACE-gátló készítménnyel, benazeprillel szerzett 
tapasztalatok a diabetes mellitust kísérő hypertonia kezelésében
Winkler Gábor dr., Hajós Péter dr., Pál Borbála dr., Tóth János dr. 1737

FOGLALKOZÁSI BETEGSÉGEK
Kéz-kar vibrációs szindróma keszonvájárokon
Kákosy Tibor dr., Németh László dr., Hazay Balázs dr., Posgay Mária dr., Diner Judit dr. 1743

ÚJ DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK 
A Williams-szindróma genetikai diagnózisa
Urbán Zsolt, Kiss Eszter, Kádár Krisztina dr., Szabolcs Judit dr., Csiszár Katalin dr.,
Boyd D. Charles dr., Fekete György dr. 1749

RITKA KÓRKÉPEK
Ossificaló fibromyxoid tumor esete
Gábor Zsuzsa dr., Sápy Zoltán dr., Szloboda Jenő dr. 1755

FOLYÓIRATREFERÁTUMOK 1759
HÍREK 1757
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK 1778
GYÓGYSZER HÍRADÓ 1780
OH-QUIZ 1783

Markusovszky
ORV. HETIL. HU ISSN 0030-6002 138 (1997) 27. • 1729-1784 • Printed on acid free paper

Indexed in Index Medicus. Medline. ExcerDta Medica



Hungarian Medical Journal
July 6,1997. Volume 138. No. 27.

OFFICIAL JOURNAL OF 
MARKUSOVSZKY LAJOS’ FOUNDATION

Ultrasound guided aspiration biopsy 
of focal liver lesions
Járay, В., Turányi, E., Szalay, К., Winternitz, Т. 1731

THERAPEUTIC ARTICLES
Experiences with benazepril, a long acting
ACE-inhibitor in the treatm ent of diabetic
patients with essential hypertension
Winkler, G., Hajós, P., Pál, В., Tóth, J. 1737

OCCUPATIONAL DISEASES 
Hand-arm  vibration syndrome on 
caisson-miners
Kákosy, T., Nemeth, L., Hazay, B., Posgay, M., Diner, J. 1743

NEW DIAGNOSTIC METHODS 
Genetic diagnosis o f Williams syndrom e 
Urbán, Zs., Kiss, E., Kádár, К., Szabolcs, J.,
Csiszár, К., Boyd, D. C., Fekete Gy. 1749

RARITIES
A case of ossifying fibromyxoid tum our
Gábor, Zs„ Sápy, Z., Szloboda, J. 1755

FROM THE LITERATURE 1759

NEWS 1757

DRUG NEWS 1780

OH-QUIZ 1783

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt.
Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában 
(1089 Budapest, Orczy tér 1.»levélcím: HELÍR, Budapest 1900 tel.: 303-34-41), 
ezen kívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága 
kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a postahivatalokban vagy 
postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 
pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 6984,- Ft, 
félévre 3984,- Ft, negyedévre 2340,- Ft, egyes szám ára 180,- Ft 
Subscription fee: DEM 90 per vol plus 
DEM 150 postage and handling

Orvosi Hetilap
138. évfolyam 27. szám -  1997. július 6.

A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY 
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

Alapította -  Established by

MARKUSOVSZKY LAJOS 
1857

Főszerkesztő -  Editor in Chief 

FEHÉR JÁNOS DR.

Főszerkesztő-helyettes -  Deputy Editor

KELLER LÁSZLÓ DR.

Szerkesztőbizottság -  Editorial Board

Árky István dr., Boda Domokos dr., Eckhardt Sándor dr., 
Hankiss János dr., Ihász M ihály dr., Jobst Kázmér dr., 
Károlyi György dr., Lampé László dr., Nász István dr., 
Ozsváth Károly dr., Paál Tamás dr., Petrányi Gyula dr., 
Rák Kálmán dr., Ribári O ttó dr., Romics László dr. és 
Tulassay Zsolt dr.

Szerkesztők -  Editors

Betkó János dr., Btage Zsuzsanna dr., Gerencsér Ferenc dr., 
Hardy Gézáné dr., Incze Ferenc dr., Lengyel Gabriella dr., 
Papp Miklós dr. (fmts), Pár Alajos dr., Regöly-Mérei János dr. 
és Walsa Róbert dr.

Tanácsadó testület -  Advisory Board

Brooser G ábor dr., de Chátel Rudolf dr., Forgács Iván dr. 
és Lépes Péter dr.

Nemzetközi tanácsadó testület -  International Advisory Board 

Elnök -  President 

G. CSOMÓS (Hamburg)

G. Ács (New York), R. Berensm ann (Stuttgart),
M. Classen (München), H. Falk (Freiburg), P. Ferenci 
(Wien), M. Hahn (Erlangen), L. Iffy (New Jersey),
N. J. Lygidakis (Amsterdam), N. McIntyre (London), 
K. Meyer zum  Büschenfelde (Mainz), G. Nagy (Sidney), L. 
Okolicsanyi (Padova), M. Palkovits (New York- 
Budapest), J. Reichen (Bern), H. Thaler (W ien), K. Tsuji 
(Tokyo), G. Weber (Indianapolis)

Kiadja a Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest IV., Csányi L. u. 36.1043. 
Levélcím: Budapest., Pf.: 94.1327.
Telefon: (361) 370-0599. Telefax: (361) 390-9075 
A kiadásért felel: Prof. Dr. Árky István ügyvezető igazgató 
Szerkesztőség: Budapest IV, Csányi L. u. 36.1043.
Levélcím: Budapest Pf.: 94.1327 Telefon: (361) 390-9390. Telefax: (361) 390-9075
Internet elérhetőség: http: // www. pro-patiente. hu
Készült: Széchenyi Nyomda Kft., Győr, 97.28086
Felelős nyomdavezető: Nagy Iván ügyvezető igazgató
INDEX: 25674 -  ISSN 0030-6002



Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

A folyóirat célja. Az Orvosi Hetilap összefoglaló közleménye
ket, eredeti tudományos munkákat és rövid kísérletes tanulmá
nyokat, esetismertetéseket közöl a klinikai kutatás bármely terü
letéről. Előnyben részesülnek azok a közlemények, amelyek a 
mindennapos klinikai orvosi gyakorlattal szoros kapcsolatban 
vannak.

Közlünk még folyóiratreferátumokat, leveleket a Szerkesztő
höz, beszámolókat, könyvismertetéseket, valamint egyéb, az 
orvostudománnyal kapcsolatos aktuális írásokat.

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztő
séget illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kéziratnak 
az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéziratok 
szerkesztőségi feldolgozását.
Kéziratok. A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni gépírás
sal, 2-es sorközzel a lap egy oldalán gépelve. Valamennyi szerző
nek rendelkeznie kell egy kéziratpéldánnyal arra az esetre, ha a 
szerkesztőségbe küldött példány elveszne.

A kézirat tartalmazza: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, 
kulcsszavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), key words;
4. rövidítések jegyzéke (ha van); 5. szöveg; 6. irodalomjegyzék; 
7. táblázatok; 8. ábrajegyzék; 9. ábrák, külön mellékletként.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell 
megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.
1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve — az 
utolsó szerző neve előtt, ,és” —, a szerzők munkahelye (feltüntet
ve a várost is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely 
munkahelyen dolgozik.

2—3. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, 
külön-külön lapon. Nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszer
kesztésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

Célkitűzés, módszer, eredmények és következtetés(ek) lényeg
re törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az 
összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lényegének 
megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás hossza igazod
jon egymáshoz, az egy szabvány gépelt oldalt — külön-külön — 
ne haladják meg. Új bekezdések egyik összefoglalóban sem sze
repelhetnek.

Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni. 
Ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus 
alapelvei az irányadók.

4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidíté
sekről külön jegyzéket kell készíteni.

5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó szá
mára. Az eredeti közleménynél a bevezetőben néhány mondat
ban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi be
vezetést kerülni kell. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb 
eredeti közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni. A be
vezetés külön alcímet nem kap.

A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azokat 
a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket meg
kapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a metodi
ka alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő irodalomra.

A kézirathoz csatolni kell klinikofarmakológiai vizsgálatok 
esetén az illetékes etikai bizottság állásfoglalását, és ezt a mód
szertani részben fel kell tüntetni.

Állatkísérletek esetén a Magyar Tüdományos Akadémia — 
Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó 
etikai kódexe érvényes. A metodikai részben erre utalni kell.

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

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

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

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

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

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

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

Példák:
Bajusz, S .: Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: Elődi Pál. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1984, 277-298. old.
Casolaro, M. A. Fells, G., Wewers, M. és mtsai: Augmentation 
of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human 
alpha-1-antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 63, 2015—2023. 
Rónai P., DaubnerK.: 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.



Gócos máj elváltozások ultrahangvezéreit vékony tű 
aspirációs citológiája

Járay Balázs dr., Turányi Eszter dr., Szalay Klára dr.1 és Winternitz Tamás dr. 2
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, II. Patológiai Intézet (igazgató: Kádár Anna dr.) 
Radiológiai Klinika (igazgató: Makó Ernő dr.)'
I. Sebészeti Klinika (igazgató: Flautner Lajos dr.)2

Az ultrahangvezéreit aspirációs citológia a körü lírt 
máj elváltozások esetében egyre inkább elterjedt vizs
gálati eljárás. A szerzők 12 éves tapasztalatukat elem 
zik, mely idő során 657 vékonytű-biopsziát végeztek 
klinikailag tum orgyanús májelváltozások esetében. A 
biopsziákat ultrahangvezérlés mellett, általában tűve
zető nélkül, úgnevezett szabadkéz technikával végezték 
22 G vastag Chiba-tű segítségével. A biopsziák 84%-a 
szolgáltatott megfelelő minőségű anyagot, 39,3%-ban 
m alignus folyamatot találtak, ezek 9% -ában prim er he
patocellularis carcinom ára derült fény, 8%-ban malig- 
nitás gyanúja m erült fel, 36,7%-ban igazoltak jó indu
latú elváltozást. A citológiai vélemény megerősítése 233 
esetben történt meg részben kórszövettani vizsgálattal, 
részben egyéb vizsgálatokkal, illetve klinikai nyom on 
követéssel. A vizsgálati eljárás szenzitivitása 91%, spe- 
cificitása 100%-nak bizonyult. Téves pozitív eset nem  
fordult elő, számottevő szövődményt nem  észleltek. A 
szerzők tapasztalata szerint az ultrahangvezéreit aspi
rációs citológia érzékeny, biztonságos, gyors és olcsó 
vizsgálati eljárás, így a körülírt májelváltozások eseté
ben m int első lépcsős vizsgálati eljárást ajánlják, mely 
am bulánsán is elvégezhető.

Kulcsszavak: máj, tumor, citológia

A májbetegségek diagnosztikájában igen nagy szerepe 
van a morfológiai vizsgálatoknak, ezek közül a legelter
jedtebb a vastagtű-biopszia során nyert szövethenger 
hisztológiai vizsgálata. Ez a tradicionális vizsgálómód
szer egyaránt alkalmas körü lírt térfoglaló folyamatok, és 
úgynevezett diffúz,„belgyógyászati” májbetegségek kór- 
ismézésére. Hátránya, hogy a vastag tűvel nem  érhető el 
a máj m inden része, és a beavatkozás néha súlyos szö
vődményekkel járhat, em iatt ambulánsán nem  végezhető 
a vizsgálat (7).

Az elmúlt néhány évtizedben elsősorban skandináv 
szerzők munkássága nyom án egyre nagyobb tért hódít a 
máj gócos, körülírt térfoglaló folyamatainak diagnosz
tikájában az aspirációs citológia, más néven vékonytű- 
biopszia. (Fine needle aspiration biopsy, FNAB). A biop- 
sziás tű t ultrahang, CT, esetleg izotópos képalkotó vizs
gálat segítségével lehet nagy biztonsággal az elváltozásba 
vezetni. A máj vékonytű-biopsziájának indikációi főleg a 
térfoglaló, gócos elváltozások, de egyes diffúz májbeteg
ségekre is következtetni lehet segítségével (5,16,21).

Ultrasound guided aspiration biopsy of focal liver le
sions. The ultrasound guided percutaneous fine needle 
biopsy (US-FNAB) of focal lesions in the liver is indis
pensable in many clinical situations. During the last 12 
years, 657 US-FNAB were perform ed on patients with 
suspected neoplastic involvement of the liver with 22- 
gauge Chiba needles at ou r departm ent. US-FNAB was 
perform ed mostly with the “free hand” technique. Suf
ficient m aterial for cytologic analysis was obtained in 
84% of the cases. The biopsies confirm ed malignancy 
in 39,3%, including 9% p rim ary  hepatocellular carcino
ma, 8% of the cases were suspect for malignancy, and in 
36,7% were diagnosed benign lesion. 233 cases were 
confirm ed histologically and  with o ther follow up 
m ethods. The sensitivity rate was 91%, and specificity 
was 100%. There was no fals positive diagnosis and no 
noteworthy complications were observed. US-FNAB is 
a highly reliable, safe, inexpensive and easy diagnostic 
procedure. On the basis o f our experience, we recom 
m end US-FNAB as a routine, first level procedure for 
the diagnosis of focal liver diseases.

Key words: cytology, liver, tumors

A vékonytű aspirációs citológia előnye, hogy keve
sebb szövődménye van, m int a vastagtű-biopsziának, a 
máj szinte valamennyi területe elérhető, kisebb m egter
helést jelent a betegnek, és a vizsgálat előtt elegendő a 
beteg alvadási param étereit (vérzési idő, alvadási idő, 
prothrom binszint) ellenőrizni. A beavatkozás am bulán
sán is végezhető, mindössze a beavatkozást követően kell 
ellenőrizni a beteget (7).

A szövődmények csak ezrelékben m érhetőek, előfor
dulhat kisebb vérzés, elsősorban jelentéktelen subcapsu
laris haem atom a, intercostalis behatolás esetén pneu
mothorax, igen ritkán fertőzés, valamint néhány közlés 
alapján tum orsejtek m egtapadása a szúrcsatornában (1, 
11) .

A citológiai vizsgálat hátránya, hogy a kénetekben 
szöveti összefüggésükből k iragadott sejteket vizsgálunk, 
tehát a szöveti struktúra nem  ítélhető meg. Ez a hátrány 
nagy gyakorlattal azonban kiküszöbölhető, gyakorlott 
vizsgáló esetében a citológiai vizsgálat hatásfoka nem 
rosszabb a hagyományos vastagtű-biopsziáénál, hiszen
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irodalm i adatok szerint a vizsgálat szenzitivitása 
78-92%, specificitása 92-100%-os (8,16).

A Semmelweis OTE II. számú Patológiai Intézetében 
1984 óta végezzük a májelváltozásokból szárm azó citoló
giai preparátum ok értékelését, melyek az I. számú 
Sebészeti Klinikáról és a Radiológiai Klinikáról érkez
nek. A biopsziákat az ultrahangos szakem ber végzi, 1993 
óta patológusok is részt vesznek a biopsziák kivitelezésé
ben.

Az eltelt 12 év alatt 657 esetet vizsgáltunk, mely euró
pai mércével is jelentős szám, az alábbiakban eredm é
nyeinkről számolunk be.

Anyag és módszer
A biopsziák általában 21-23 G vastag, 10-20 cm hosszú, mand- 
rinos tűvel történnek, előzetes helyi érzéstelenítés után, vagy 
anélkül. A behatolás leggyakrabban subcostalis, ritkábban in
tercostalis, a megcélzott laesio elhelyezkedésétől függően.

Intézeteinkben kizárólag ultrahangvezéreit májbiopsziákat 
végzünk, mely során úgynevezett szabadkéz technikával, vagy 
a transducer mellé illesztett tűvezető segítségével irányítjuk a 
tűt az elváltozásba, általában két alkalommal. A korábbi évek
ben kizárólag klinikusok és radiológusok végezték a biopsziát, 
az utóbbi pár évben azonban a citopatológusok is részt vesznek 
a punctio kivitelezésében, általában magát az aspirációt és a 
kenetek elkészítését végzik. Ezzel a munkamegosztással csök
ken az értékelhetetlen kenetek aránya, illetve az értékelő szá
mos információt kaphat, melyek biztosabbá tehetik vélemé
nyét. A punctio után a tű conusához biopsziás pisztolyba fogott 
húsz milliliteres gumidugattyús fecskendőt illesztünk, melynek 
segítségével a légköri nyomáshoz képest negatív nyomás hoz
ható létre, és a tűt a lehetőségekhez mérten előre hátra, illetve 
oldalirányba mozgatjuk az elváltozáson belül. A negatív nyo
más megszüntetése után a tűt kihúzzuk, és a benne levő anya
got tárgylemezekre szélesztetjük, és azonnal metanolban, vagy 
etanolban fixáljuk, ha May-Grünwald-Giemsa-festést is 
végzünk, levegőn szárítjuk a keneteket. Az aspirált anyag egy 
részéből úgynevezett sejtblokk preparátumot és szövettani 
metszeteket készíthetünk. Egy-egy esetben elektronmikro
szkópos vizsgálatra is sikerülhet megfelelő minőségű anyagot 
nyerni. Amennyiben cystatartalmat szívunk le, a folyadékot ci- 
tocentrifuga segítségével dolgozzuk fel. Tályogok bennékét 
transzport táptalajon bakteriológiai laboratóriumba küldjük a 
citológiai vizsgálat mellett. Fixálás után a keneteken haema- 
toxilin-eosin festést végzünk, ezt kiegészíthetjük egyéb festési 
eljárásokkal (May-Grünwald-Giemsa, Papanicolau) és reak
ciókkal (PÁS, Grimelius, immuncitokémiai reakciók).

A megfestett kenetek értékelését citológiai vizsgálatokban 
jártas szakorvos végzi, a leleteken szerepelnie kell a klinikai 
adatoknak, az anamnézisnek, a képalkotó eljárások leleteinek 
rövid összefoglalásának, a biopszia körülményeinek, az aspirált 
anyag makroszkópos jellegzetességének, a részletes mikro
szkópos leírásnak, valamint a diagnózisnak vagy véleménynek.

A 657 citológiai vizsgálat eredményét számos szempont sze
rint elemeztük, így a betegek életkorát, az évenkénti vizsgálatok 
számát, a citológiai diagnózisok megoszlását és a vizsgálómód
szer szenzitivitását, valamint specificitását vizsgáltuk.

A citológiai diagnózisokat értékelhetetlen, benignus, malig- 
nitásra gyanús, metastasis, primer hepatocellularis és ismeret
len eredetű malignus daganatokra csoportosítottuk. Értékel

hetetlennek minősítettük azokat a keneteket, melyek nem tar
talmaztak sejtes elemeket vagy olyan keveset, melyből érdemi 
vélemény nem volt adható. A benignus csoport magába foglalta 
a cystákat, a focalis nodularis hyperplasiát, adenomákat, ab- 
scessusokat, regenerációs göböket, cirrhosist, focalis steatosist. 
Malignitásra gyanúsnak tekintettük azokat a leleteket, ahol a 
vizsgáló nem tudta teljes biztonsággal kimondani a maligni- 
tást, de felvetette lehetőségét. A primer májrák csoport azokat a 
leleteket tartalmazza, ahol egyértelműen hepatocellularis carci
noma volt a diagnózis.

Eredmények

Az évenkénti vizsgálatok száma egyértelműen növekvő 
tendenciát mutat, bár kisebb visszaesések voltak, elsősor
ban személyi okok, szakemberek távozása miatt. Az 1984- 
es 10 esethez képest 1995-ben 126 biopsziát végeztünk (1. 
ábra), ami a vizsgálat iránti növekvő igényt jelenti.

1. ábra: Évenkénti vizsgálatok száma

A 657 citológiai p reparátum  közül 105 nem volt 
értékelhető (16%), ami viszonylag magas érték, de igen 
szigorú kritérium okat alkalm aztunk, például am ennyi
ben a klinikai kép és a citológiai vizsgálat eredménye kö
zött erős ellentmondás van, azaz kifejezett tum orgyanú 
esetén negatív az eredmény, úgy a legtöbb esetben a vizs
gálatot nem  tekintjük inform atívnak és megismételjük.

A betegek között 378 nő volt, átlagos életkoruk 53,1 
év; 279 férfit vizsgáltunk, átlagos életkoruk 57 év. 
A citológiai diagnózisok megoszlását az 1. táblázat tar
talmazza.

Legfiatalabb hepatocellularis carcinomás (HCC) be
tegünk nőknél 33, férfiaknál 30 éves volt.

A citológiai leletek megerősítése 233 esetben történt 
meg, ez 54 esetben a májelváltozás szövettani vizsgálata 
volt, 97 betegnél a májmetastasissal megegyező mor- 
fológiájú prim er tum ort találtak a m űtét során, 22 eset-

1. táblázat: Diagnózisok megoszlása

Értékelhetetlen Benignus Malignitás
gyanúja

Hepatocelluláris
cc.

Ismeretlen eredetű 
malignus tumor Metastasis

Összes eset (657) 105(16%) 241 (36,7%) 53 (8%) 59 (9%) 54 (8,2%) 145 (22,1%)
Nők (387 eset) 63 (16,6%) 169 (44,7%) 26 (6,9%) 16 (4,2%) 26 (6,9%) 78 (20,7%)
Férfiak (279 eset) 42 (15%) 72 (25,8%) 27 (9,75%) 43 (15,5%) 28 (10%) 67 (24%)
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ben kórboncolás történt, a fennmaradó 60 esetben a 
klinikai nyomon követés erősítette meg a citológiai diag
nózist, ezek az utóbbiak m indig benignus elváltozások 
voltak. A kontrollált esetek a következőképpen oszlottak 
meg: 71 benignusnak véleményezett eset közül 7 alka
lommal m alignus tum ort találtak, ezekben az esetekben 
az elváltozást övező reaktív zóna sejtjei kerültek a ke
netbe és ez alapján véleményeztünk benignus, vagy reak
tív hepatocellularis folyamatot. A 152 m alignusnak gon
dolt tum or mindegyike megerősítést nyert, azaz téves 
pozitív eset az ellenőrzött betegek között nem  volt. A 27 
HCC-nek diagnosztizált tum or közül 1 bizonyult metas- 
tasisnak, 3 á ttét esetében prim er májrákot igazolt a szö
vettani vizsgálat, ebből 2 cholangiocellularis carcinoma 
volt. A 10 m alignitásra gyanús esetből 2 bizonyult végül 
is benignusnak, az egyik esetben Caroli-betegségből 
származó nagy mennyiségű kissé atípusos epeúthám sejt 
keltette m alignitás gyanúját, a másik esetben haem an- 
giomáról volt szó, az ezt körülvevő rendkívül szabály
talan reaktív máj sejtek alapján vetettük fel hepatocellu
laris carcinoma lehetőségét.

Fentiek alapján a vizsgálómódszer specificitása 100%, 
szenzitivitása 91%.

A vizsgálat pozitív prediktív értéke 95,6%, negatív 
prediktív értéke 90,14%. A tum ortípus m eghatározásra 
vonatkozó eredmények hasonlóak, HCC-re vonatkozta
tott találati arány 96,4%, 27 prim er hepatocellularis car- 
cinom ának diagnosztizált tum orból mindössze egy eset
ben derült ki a szövettani vizsgálatnál, hogy valójában 
adenocarcinom a m etastasisáról van szó.

A leírtak  alapján  eredm ényeink, bár viszonylag kis 
szám ú kontrollált eset áll rendelkezésünkre, m eg
egyeznek a külfö ld i felm érések eredményeivel, melyek 
specificitása 92-100% , szenzitivitása 78-92%  között 
mozog.

Megbeszélés

Saját tapasztalataink, illetve irodalmi adatok alapján a 
gócos májelváltozások diagnosztikájában az aspirációs 
citológiai vizsgálat megbízható, pontos, a hagyományos 
vastagtű-biopszia eredményeivel azonos hatásfokú el
járás, melynek azonban számos buktatója lehet (7,13).

A vizsgálat alapja a fokális elváltozás ultrahangos 
lokalizálása és a tű  bevezetése a laesióba. Nem figyeltünk 
meg számottevő különbséget a tűvezetővel, illetve anél
kül végzett biopsziák között, viszont egyértelm ű elté
rések tapasztalhatóak gyakorlott és kevésbé gyakorlott 
vizsgáló között. Fontos a helyes tűvastagság m egválasz
tása, hiszen m inél vastagabb a tű, annál nagyobb az esé
lyünk arra, hogy véres, korlátozottan értékelhető kenetet 
kapunk (16,20). Legjobban a 22 G vastag tű vált be, ennél 
vékonyabb m ár túl hajlékonynak bizonyult. Felületi, 
nagy kiterjedésű elváltozások biopsziája általában nem 
okoz gondot, mélyen levő, kis gócok esetében m ár igen 
nagy gyakorlat szükséges. Nehezítheti a vizsgálatot a vas
kos hasfali zsírréteg, melyben az ultrahang mintegy 
„m egtörik”, ezáltal nehezítve meg a pontos célzást.

A tű  m ozgatása és a vákuum  mértékének megválasz
tása nagyban befolyásolja a kenet minőségét, általában 
függ az elváltozás töm öttségétől és keménységétől. Egyes

szerzők ajánlják az aspiráció nélküli m ódszert, amikor 
kizárólag a tű lum enében kialakuló kapillárishatás révén 
kerül anyag a tűbe, szívás nélkül (9).

Fontos, hogy a tárgylemezre ne kerüljön túl sok 
anyag, és az finoman legyen szélesztetve. Ezt a feladatot 
általában a citológus, vagy képzett citotechnikus végzi. 
A kenetek fixálása eldönti a kenet minőségét, és a válasz
tandó festéstől függően változik, tehát tisztában kell len
ni azzal, hogy a citológiai laboratórium  m ilyen festési el
járást alkalmaz.

A festésnek standard metodika szerint kell történnie, 
nem  lehet a m inőségben nagy ingadozás, m ert ez rendkí
vül zavaró és tévedésekhez vezethet.

A kenetek értékelését citológus, vagy citológiai vizs
gálatokban jártas patológus végezze, kizárólag szövettani 
vizsgálatokhoz szokott patológustól nem  várható  el, 
hogy citológiai preparátum okat értékelni tudjon.

Sosem szabad a kenetet a klinikai adatok ismerete 
nélkül értékelni, a legcélravezetőbb, ha a citológus jelen 
van a vizsgálatnál, m ódja van a beteget kikérdezni, a kór
lapot, laboradatokat, rtg-felvételeket m egtekinteni.

A m ikroszkópos vizsgálat során a keneteket számos 
szem pont szerint elemezzük, fontos a sejtdússág, a sejtes 
és nem  sejtes elemek összevetése, a háttér elemei, a sejtek 
elrendeződése, m orfológiája (20).

A norm ál hepatocyták általában kétdim enziós, lapos 
sejtlemezeket formáznak, a sejteknek bőséges eosino
phil, jól körülírt plazmája van, mely egy vagy több kis 
vacuolum ot, illetve zöldesbarna epedepositum okat ta r
talm azhat. Általában egy vagy kettő kerek m agot tarta l
m aznak a sejtek, a m agokban feltűnő, néha hatalm as 
nucleolust láthatunk.

Az epeutak epitheliumsejtjeivel ritkán találkozunk 
norm ál májból készült kenetben. A m éretük jelentősen 
kisebb, m int a hepatocytáké. Kis csoportokba rendeződ
nek, néha epeutat formázva. A sejtek cuboidalis vagy 
hengerhám sejt jellegűek, kis, jól festődő, kerek vagy 
ovális maggal, és kicsi, nem  feltűnő magvacskával.

Zsíros degenerációban különböző nagyságú és számú 
„üres” vacuolum jelenik meg a májsejtek cytoplasm á- 
jában, melyek mérete akkora is lehet, hogy a m agot a sejt 
szélére nyomják.

A cirrhoticus máj ultrahang képére a máj diffúz inho
m ogenitása jellemző. Citológiai kenetben kifejezett sejt
polim orfizm ust figyelhetünk meg. A kenetben különbö
ző számú, morfológiájú és megjelenésű m ájsejtet látunk, 
melyek állhatnak egyesével, kisebb csoportokban, vagy 
nagyobb csomókban is. A sejtek és magok m érete nagy 
variabilitást mutat. Bár a nucleusok általában kerekek, al
kalm anként előfordulhat szabálytalan kontúrú m ag is. A 
chrom atin gyakran durván szemcsézett, egyenetlen el
oszlású. A sejtben és a sejtek közöttt sárgásbarna epepig
m entet is láthatunk. A cirrhoticus májból készült kenet 
m indig tartalm az epeút eredetű epithelialis sejteket. 
Gyulladásos elemek, főleg lymphocyták is m egjelenhet
nek. Cirrhosis talaján kialakult körülírt elváltozás, pl. 
m acroregeneratív göb citológiai képe gyakorlatilag azo
nos a cirrhosiséval, akárcsak a különböző elváltozásokat 
körülvevő perifocalis m ájsejtzónáé (12,17).

A hepaticus tályogokat baktérium ok, illetve am oebák 
okozhatják. Ultrahanggal a tályog kerek, vastag falú, 
egyenetlen határú, esetenként szolid képletet utánozhat,
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belsejében gázok lehetnek. A leszívás ezekben az esetek
ben terápiaként is szolgál. Az asp irátum  általában folyé
kony, zöldes színű, gennyes anyag. A kenetben necroticus 
részek is láthatók  számos neutrophil granulocytával és 
histiocytával.

A m ájban levő cysták lehetnek veleszületettek vagy 
szerzettek. A congenitalis cysták nagy méretbeli k ü lönb
ségeket m utatnak, lehetnek szoliterek vagy multiplexek, 
és átm érőjük elérheti a több centim étert is. U ltrahanggal 
echomentes, homogén, m ögötte hangerősítés látható. A 
cystákat köb- vagy hengerhám sejtek bélelik, és víztiszta 
folyadékot tartalm aznak. H asonló cysták jelenhetnek 
meg egyidejűleg a vesékben és a tüdőkben is (15).

Az Echinococcus-cysta UH-vizsgálattal lehet egy
szerű cysta, de a jellegzetes kép a cysta belsejében un- 
duláló m em brán, a m észtartalm ú cystafal és a leánycys- 
ták jelenléte. A cysták bennéke általában számos lárva
tokot vagy scolexeket tartalm az, melyek leváltak a germ i
nalis rétegről. A congenitalis cysták víztiszta folyadékot 
tartalm aznak, és az aspirátum sejtm entes, vagy csak epi- 
thelsejtek találhatók bennük (17).

Ultrahangvizsgálat során a focal sparing (részleges 
zsírmáj) echoszegény, jól körülhatárolt góc, mely nem  
deformálja a m ájkontúrt, az ereket nem  diszlokálja. Kép
alkotók elsősorban metastasissal téveszthetik össze. CT 
bizonyíthatja, mivel a májszövet denzitásértéke és a tri- 
gliceridtartalom  között fordított arányosság van. Zsíro
sán elfajult hepatocyták jellem zik a kenetet. Lehet toxi
kus eredetű, eltűnhet.

A haem angiom a ultrahanggal általában kerek, ho 
mogén, echodús képlet, melynek nincs echoszegény sze
gélye, m ögötte fokozott hangvezetés lehet, bár a klasszi
kus képtől eltérően 20%-ban echoszegény. Igen gyakori 
melléklelet, a betegek több m int 5%-ában észlelik, így 
nem szabad arró l megfeledkezni, hogy malignus tu m o r
ban szenvedő betegek 5%-ában is található. Nem szabad 
tehát autom atikusan m etastasisnak véleményezni ezek
ben az esetekben a gócot, vagy gócokat (6). A haem an- 
giomából készült kenet gyakran csak vért tartalm az, r i t
kán sikerül endothelsejteket aspirálni, néha a kötőszö- 
vetes septum ok is láthatóak, ilyenkor egyéb lágyrésztu
morral téveszthető össze.

A focalis nodularis hyperplasia (FNH) gyakran 
echoszegény, vagy a parenchym ával azonos denzitású, 
néha hiporeflektív, centrum ában heg látható. Citológiá- 
jára a benignus májsejt-populáció nagy m ennyiségű 
epeút hám sejttel való keveredése a jellemző. A m ájsejtek 
citoplazmája gyakran erősen vacuolisált a k io ldódott 
zsírtartalom  m iatt. Gyakorlatilag csak a klinikai adatok 
alapján különíthető  el regeneratív folyamatoktól (18).

A hepatocellularis adenom a (HA) enyhén echódús, 
centrum ában vérzés lehet. A spirátum a általában sejtdús, 
a májsejtek közel épek, epeút hám sejtek nem fordulnak 
elő. Ebben az elváltozásban is gyakran látunk vacuolisalt 
sejteket. Ritkák a cellularis atípiát mutató adenom ák, 
ezek elkülönítése carcinomától igen nehéz kizárólag a 
citológiai kép alapján (2).

A biliáris adenoma és cystadenom a kenetéiben k i
zárólag epeút hámsejtek fordulnak elő, az utóbbi elvál
tozás esetén nyákos anyagba ágyazottan. Elvétve kerü l
nek biopsiára kicsiny m éretük m iatt (10).

A hepatocellularis carcinom a (HCC) ultrahang képe

általában echoszegény, inhom ogén szerkezetű, m elyben 
m észdepozitum ok lehetnek. (2. ábra). Leggyakrabban 
cirrhoticus m ájban fejlődik ki, tehát a nem tum oros máj- 
részletek diffúzán inhomogének. Necrosis gyakori, főleg 
centrálisán. A májtokot a tum or gyakran előemeli, 10%- 
ban meszesedést tartalm az, az esetek egyharm adában 
vénákba való betörése is látható. A diffúz forma felis
merése főleg cirrhoticus m ájban igen nehéz. A fibro- 
lamellaris HCC centrum ában heg figyelhető meg. A d a 
ganat hepatocytákra emlékeztető daganatsejtekből áll, 
melyek differenciáltsága különböző lehet (3. ábra). A jól 
differenciált HCC-k esetében szembeötlő a hasonlatos
ság a norm ál vagy regenerálódó májhoz, a tum orsejtek
nek bőséges, jól körülhatárolt, granulált, eosinophil cito- 
plazmájuk, nagy kerek magjuk, feltűnő nucleolusuk van. 
A daganatsejtek, amelyek gyakran többmagvúak, epe- 
canaliculusokat alkotva szabályos sorokba rendeződhet-

2. ábra: Gócos májelváltozás ultrahang képe. A laesióba 
vezetett biopsziás tű jól látható a képen. Az elváltozás primer 
hepatocellularis carcinomának bizonyult mind cytologiai, 
mind hisztológiai vizsgálattal

3. ábra: Primer heaptocellularis carcinomából származó 
sejtek. A daganatsejteknek viszonylag széles citoplazmája van, 
a magok kerekek, bennük centrális macronucleolus figyelhető 
meg. H. E. festés, 400x nagyítás
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4. ábra: Kissejtes tüdőrák májmetastasisa. A kép centrumában 
két reaktív hepatocyta látható, körülöttük kis, kerek, 
hiperkróm magvú daganatsejtek vannak, melyek citoplazmája 
rendkívül keskeny. H. E. festés, 200x nagyítás

nek, és gyakran a norm ál m ájhoz hasonlóan epetermelés 
is kim utatható. Előfordulhat a sejtek zsíros átalakulása. A 
tum oros sejtsorok a sinusoidalis capillarisoktól elha
tárolódtak, az endothelsejtek jól azonosíthatóak. A da
ganatsejtek acináris elrendeződésben is lehetnek. HCC- 
re jellemző még a centrális macronucleolus és az intra- 
nuclearis citoplazmazárvány. Igen nagyszámú csupasz 
tum orsejtm ag lehet a kenet hátterében, nem  ritka a nec
rosis és az elmeszesedés. A kevésbé jól differenciált tu 
morok esetében a sejtek feltűnő polimorfizmust m utat
nak, és kezd m egszűnni hasonlóságuk a norm ál m áj
sejtekhez (23). A jól differenciált HCC-ket a citológiai 
kép alapján egyes esetekben nehéz igazolni. Megfelelő 
óvatossággal szabad csak HCC-t diagnosztizálni ter
mékeny korban levő nőkön, akik orális contraceptivu- 
m ot szednek. Az ilyen betegeknél inkább hiper- 
plasztikus, mint neoplasztikus göbök fordulnak elő (3,4, 
19).

A cholangiocellularis carcinom a glandularis vagy pa- 
pilláris szerkezetű tum or, általában bő fibroticus stromá- 
val. Köb vagy henger alakú sejtekből áll. Ritkán lehet el
különíteni az extrahepaticus epeútrendszer, vagy más 
szervek metastaticus adenocarcinom áitól, a differenciál
diagnózisban a pozitív naftil-amiláz reakció segíthet, 
amely az epeductusok epithelium ára jellemző. Nincs jel
legzetes UH és CT megjelenése (3).

A leggyakoribb daganatok a májban a m etasztatikus 
tumorok. A prim er tum orok  általában a gastrointesti
nalis tractusban, a tüdőben és az emlőben találhatók, bár 
szinte az összes ism ert m alignus betegség adhat ide átté
tet a leukaemiákat és lym phom ákat is beleértve.

A metastasisok UH megjelenése sokféle lehet, echo- 
szegény, echodús és echomentes, valamint kevert, ez 
utóbbi a legyakoribb. A „céltábla” típusúnál az echodús 
göböt vékony, echomentes udvar veszi körül, a necroticus 
típusban necrosis, cysták lehetnek, végül a diffúz, infilt
rativ típusnál csak a parenchym a szerkezetének torzulá
sa és reflektivitásváltozása figyelhető meg (6).

A kenetek gondos vizsgálatával sok esetben megad
ható a prim er tum or helye. Mivel a különböző típusú tu 
m orok kezelése különböző, és más-más a prognózisuk, a

5. ábra: Vastagbél eredetű adenocarcinoma metasztázisa.
A hengerhám jellegű daganatsejtek papilláris struktúrákba 
rendeződnek. H. E. festés, lOOx nagyítás

citológiai diagnózisnak ebben az esetben is fontos gya
korlati értéke van. A kénetekben általában csak tu m o r
sejteket látunk, bár norm ál hepatocyták is előfordulnak 
néha a daganatsejtekkel együtt. A jól differenciált tum o
rok esetében a tum ortípus meghatározása könnyű, de 
komoly gondot okozhat a kevésbé jól differenciált tum o
roknál (22) (4. és 5. ábra).

A lymhomák, leukaem iák leggyakrabban diffúzán in
filtrálják a májat, citológiai képük megegyezik az egyéb 
lokalizációjú formákéval.

Végezetül szeretnénk még egyszer kihangsúlyozni, 
hogy jó eredményeket kizárólag szoros team m unka ese
tén várhatunk. Amennyiben nincs igen szoros együtt
m űködés a klinikus, radiológus és a cytologus között, ez 
egyenként igen jó szakem berek esetében is tévedések 
forrása lehet, illetve bizonytalanná válik ténykedésük.
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Olvasóink figyelmébe!

Lapunkban néhány hét óta az eddigi gyakorlatunktól formailag eltérő, bekeretezett, esetenként a szerző 
fényképével ellátott gyógyszerismertetések, illetve terápiás közlemények is olvashatók. Tájékoztatásul 
közöljük, hogy ezek fizetett hirdetések, tehát -  nem tartozván az OH lektorált dolgozatainak sorába -  a 
tartalomjegyzékben sem szerepelnek.
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TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK

Hosszú hatástartamú ACE-gátló készítménnyel, 
benazeprillel szerzett tapasztalatok a diabetes mellitust 
kísérő hypertonia kezelésében
Winkler Gábor dr., Hajós Péter dr., Pál Borbála dr. és Tóth János dr.
Fővárosi Szent János Kórház I. Belosztály, Budapest (osztályvezető főorvos: Winkler Gábor dr.)

A szerzők részvételüket önként vállaló 23 (3 IDDM, 20 
NIDDM) hypertoniás diabeteses beteg 12 hetes bena
zepril kezelésének tapasztalatait ism ertetik, akiket a 
vizsgálat előtt m ért vérnyomásértékeik alapján enyhe 
(n = 8)-, illetve középsúlyos (n = 15) hypertoniás cso
portba  soroltak. A vizsgálatba történő bevonás a casu
alis vérnyomásméréssel ismételten 140/90 Hgmm-t 
m eghaladó vérnyom ásérték alapján, kizáró feltételek 
hiányában történt. A diabetes típusa és kezelése, a hy
pertonia fennállásának ism ert tartam a, újonnan felis
m ert vagy korábban is kezelt volta nem  volt kizáró 
tényező. A gyógyszer kezdő adagja a vérnyomásértékek 
függvényében 5-10, a maximális dózis 20 mg/nap volt, a 
dózisemelés fokozatosan, a 2., 4. és 8. heti ellenőrzések 
vérnyomás adatainak figyelembevételével történt. A 
vérnyomás ellenőrzésére a vizsgálat kezdetén és a 4., il
letve 12. héten ABPM vizsgálatot is alkalmaztak. A 
gyógyszer bevétele az esetek túlnyomó többségében 
egy adagban, reggel történt. M onoterápiaként 20 eset
ben, 3 betegen más antihypertonicum m al kombináltan 
került alkalmazásra. Mellékhatás nem  jelentkezett, az 
anyagcsere-, illetve vesefunkciós m utatókban nem volt 
változás. A kezdetben alkalmazott antidiabetikus keze
lésen nem  kellett m ódosítani. Az antihypertensiv hatás 
az összes beteg, illetve a középsúlyos hypertoniás cso
port esetében a hypertonia súlyosságát jelző mutatók 
(hypertoniás időindex, hyperbariás impact) alapján 
m ár a 4. héten szignifikánsnak bizonyult, és tenden
ciájában az enyhe hypertoniás csoportban is hasonlóan 
megerősíthető volt. Eredményeik alapján a benazepril a 
diabetest kísérő hypertonia hatékony kezelési alternatí
váját képezi.

Kulcsszavak: hypertonia, diabetes mellitus, benazepril, ABPM

Nagy esetszámú prospektiv vizsgálatok igazolták, hogy 
az emelkedett vérnyomás m ind az inzulindependens 
(IDDM), m ind a nem -inzulindependens (NIDDM) dia
betes meghatározó jelentőségű kísérő betegsége, a car
diovascularis halálozás egyik önálló rizikófaktora (7, 9, 
22). Epidemiológiai adatok szerint diabetesben kétszer 
gyakoribb a hypertonia-betegség a nem cukorbetegeké-

Experiences with benazepril, a long acting ACE-in- 
hibitor in the treatment of diabetic patients with es
sential hypertension. The therapeutic advantage of the 
long acting ACE-inhibitor benazepril in a 12 weeks in
tervention period on 23 diabetic (3 IDDM, 20 NIDDM) 
patients w ith essential hypertension was studied. Par
ticipants -  giving inform ed consent before beginning 
the study -  on the base of repeated casual b lood  pres
sure m easurem ents were divided into “slightly” (n = 8) 
and “m oderately” (n = 15) hypertonic groups. Type of 
diabetes, tim e elapsed since its manifestation, actual 
antidiabetic therapy, period of existence of the hyper
tension (newly discovered vs know n and treated  for a 
time) were independent from  the point of view of en
tering the study. Initial dose of benazepril was 5-10 
mg/day depending on the blood pressure level, fol
lowed by a stepwise dose elevation according to the 
control investigations (at weeks 2, 4, 8 and 12 casual 
blood pressure control, at weeks 4 and 12 am bulantory 
blood pressure m onitoring, ABPM as well) to a m axi
mal daily dose of 20 mg. In the m ajority of patien ts be
nazepril was given in a m orning single dose, in  some 
cases because of a better tolerability divided into two 
parts. 20 patients recieved benazepril in m onotherapy, 
3 patients combined w ith other antihypertensive 
preparations. Parameters indicating severity o f hyper
tension -  hypertonic tim e index, hyperbaric im pact 
-show ed significant im provem ent already at week 4 
when analysed in the total of patients and the m ode
rately hypertonic group respectively. As a tendence the 
same was observed also in the slightly hypertonic 
group. No rem arkable side effects, or alterations of the 
metabolic state and in the investigated laboratory para
meters appeared. Based on these results benazepril is 
an effective choice in the treatm ent of diabetic hyper
tensive patients.

Key words: hypertension, diabetes mellitus, benazapril, ABPM

hez képest, s a cukorbetegek közel fele hypertoniás (7, 
16). A társult hypertonia korai felismerése és hatékony 
kezelése, a vérnyom ásértékek rendszeres ellenőrzése a 
diabetes kimenetele, m acroangiopathiás szövődmények 
kialakulásának késleltetése, illetve a m ár meglévő káro
sodások progressziójának lassítása szem pontjából ki
emelt fontosságú.
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1. táblázat: A vizsgálatokba vont cukorbetegek legfontosabb klinikai adatai

Összes beteg Enyhe hypertonia Középsúlyos hypertonia

A bevontak száma 23 8 15
ebből férfi 12 2 10

Életkor
(átlag ± SD, év)

A diabetes felismerésétől

57,8 ± 8,8 55,0 ± 10,3 59,4 ± 7,9

eltelt idő 
(átlag ± SD,év)

11,2 ±6,7 11,9 ±8,2 10,9 ± 6,0

A diabetes típusa 
(IDDM/NIDDM)

3/20 2/6 1/14

A NIDDM kezelése szerint 
(tabletta/inzulin)

9/11 3/3 6/8

A hypertonia tartama 
szerint (új/ismert, kezelt)

8/15 4/4 4/11

BMI
(átlag ± SD,kg/m2)

25,6 ± 2,8 26,0 ± 2,8 25,4 ± 2,9

BMI = testtömegindex

A diabetest kísérő hypertonia kezelésében napjaink
ban az angiotensin-convertáló enzim  (ACE)-gátló készít
ményeké a vezető szerep (11,17,26), bár az utóbbi időben 
előtérbe került a hosszú hatású kalcium antagonista ké
szítmények (12, 23), illetve e két gyógyszercsoport kom 
binációjának (4) előnyös alkalmazhatósága is. Az ACE- 
gátlók preferált használatát előnyös anyagcserehatásaik 
m ellett renoprotektív tulajdonságuk is indokolja em el
lett egyes típusaik experimentális körülmények között az 
inzulinrezisztenciát is mérsékelték.

Magunk a hazánkban nemrég forgalomba került hosz- 
szú hatású ACE-gátló készítmény, a benazepril rövid tá 
vú (3 hónapos) alkalmazásának hatékonyságát tanulm á
nyoztuk diabeteses-hypertoniás betegeken.

Betegek és módszerek
Megfigyeléseinket nyílt vizsgálatban, 23 olyan, előzetes tájé
koztatás után részvételükhöz önként hozzájáruló, essentialis 
hypertoniában megbetegedett cukorbetegen folytattuk, akiken 
ülő testhelyzetben, standard feltételek mellett végzett (10, 14) 
hagyományos, casualis vérnyomásméréssel ismételten 140/90 
Hgmm-t meghaladó vérnyomásértéket találtunk. Betegeink 
legfontosabb klinikai adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze.

A vizsgálatba enyhe (RR= 140-159/90-99 Hgmm, n = 8), 
illetve középsúlyos (RR= 160-179/100-109 Hgmm, n= 15) hy- 
pertoniás (10) betegeket vontunk be. A diabetes típusa (IDDM 
illetve NIDDM), kezelése, microalbuminuria jelenléte, vagy 
hiánya, illetve a hypertonia fennállásának tartama (újonnan 
felismert, illetve már korábban is ismert és kezelt) szempont
jából nem tettünk különbséget. Macroalbuminuriája egyetlen 
betegnek sem volt. Kizárási kritériumot képezett a 18 év alatti 
életkor, a terhesség, a szoptatás, a súlyos máj- vagy vesebeteg
ség, valamint ACE-gátló készítmények iránti túlérzékenység. 
Más ACE-gátló készítmény korábbi szedése nem volt kizáró ok. 
A 12 hetes megfigyelés során a Lotensin® adását egyetlen eset
ben sem kellett felfüggesztenünk, vagy abbahagynunk. Drop 
out-unk nem volt.

Vérnyomás-ellenőrzés hagyományos úton a 0., 2., 4., 8. és 
12., 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozással (ABPM) a 0., 
4. és 12. héten történt. A casualis vérnyomásmérést auscultatiós 
módszerrel, higanyos manométer segítségével végeztük. A dias- 
tolés értéket a Korotkoff V. fázisnak megfelelően olvastuk le. Öt 
perc különbséggel nyert 2 mérés átlagát tekintettük az aktuális 
vérnyomásértéknek. Rögzítettük a pulzusszámot is. Az ABPM 
vizsgálatokat Meditech 02 készülékkel végeztük, előzetes hite
lesítés után. A mandzsettákat de. 8-10 óra között helyeztük fel. 
A választott beállítás szerint a mérések nappal (06—22 óra kö

zött) 15 percenként, éjszaka (22-06 óra között) 30 percenként 
történtek. Nappal a 140/90, éjjel a 130/80 Hgmm-nél magasabb 
értékeket tekintettük kórosnak. Meghatároztuk az egyes perió
dusok legmagasabb és legalacsonyabb systolés, illetve dias- 
tolés értékét, a mért adatok 24 órára, nappali és éjszakai perió
dusra vonatkozó átlagát. Követtük a hypertonia súlyosságát 
jellemző paraméterek [hypertoniás időindex (Hl, %) -  a nor
málisnak tekintett szintet meghaladó vérnyomásértékek szá
zalékos aránya -; hyperbariás impact (HBI, Hgmm x h) -  a 
vérnyomásgörbe küszöbértékek feletti területe diurnális in
dex (Dl, %) -  a nappali és az éjszakai vérnyomásátlag különb
sége a nappali átlag százalékában kifejezve -  ] alakulását.

A 0., 4. és 12. héten laboratóriumi ellenőrzést is végeztünk. 
Minden időpontban vizsgáltuk az éhomi és a 30 gramm szén
hidráttartalmú reggeli elfogyasztását követően 2 órával mért 
vércukorszintet, a két frakcióban gyűjtött vizelet cukor- és 
acetontartalmát, a szérum kreatinin, koleszterin, HDL-kolesz- 
terin és triglicerid értéket, a 24 órás vizeletből meghatározott 
microalbuminürítést. A 0. és 12. héten HbAic szint ellenőrzést is 
végeztünk. A microalbuminürítést immunturbidimetriás mód
szerrel, Boehringer-Hitachi analyser kit-tel mértük (normális 
érték 30 mg/die alatt), a HbAic vizsgálatot Boehringer kit-tel 
(normális érték 4,3-5,8%), az egyéb meghatározásokat rutin 
klinikai laboratóriumi módszerekkel végeztük. Minden ellen
őrzés során rögzítettük a betegek kezeléssel kapcsolatos ta
pasztalatait is, és esetleges mellékhatások jelentkezését.

A gyógyszer kezdő adagja a vérnyomásértékek függvényé
ben 5-10 mg volt, a dózis 5-10 mg-onkénti emelése szükség 
szerint a 2., 4., 8. heti ellenőrzések alapján, a diastolés érték, il
letve a nappali diastolés átlag figyelembevételével (> 90 Hgmm) 
történt. A maximális benazepril adag napi 20 mg volt. Tachy
cardia miatt két esetben atenolol, monoterápiában nem be
folyásolható vérnyomásértékek miatt egy súlyos ischaemiás 
szívbetegségben is szenvedő betegen atenoloi, guanfacin és 
prazosin kiegészítő adására kényszerültünk. Egy betegünk 
félreértés folytán a megfigyelés első 4 hetében napi 3 x 1 tbl. 
nifedipint is szedett, ez azonban a 4. hét után elhagyható volt, a 
benazepril addigi adagjának egyidejű, kismértékű emelése 
mellett. A benazepril bevétele az esetek túlnyomó többségében 
reggel, egy adagban történt, 3 esetben azonban előnyösebbnek 
bizonyult a napi 2 részletre történő elosztása.

Betegeink egy csoportja a vizsgálat lezárása, a 12. hét után is 
benazepril terápián maradt. Ellenőrzésüket -  velük egyetértés
ben -  a 6., 9. és a 12. hónapban, azonos elvek szerint tovább foly
tatjuk. A tartós szedés tapasztalatairól egy későbbi alkalommal 
számolunk be. Betegeink másik csoportja a 12. hét után, első
sorban anyagi megfontolásokból más ACE-gátló készítmény 
szedését választotta.

Az eredményeket egyénenkénti összevetésben és csopor
tonként is elemeztük. A statisztikai feldolgozásnál párosított két- 
mintás t-próbát alkalmaztunk. Szignifikánsnak tekintettük a 
p<0,05, erősen szignifikánsnak a p<0,01 értéket. A kapott ered
ményeket kétszempontos varianciaanalízissel is összevetettük.
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2. táblázat: Az ABPM-mel mért vérnyomásérték néhány jellemzőjének alakulása a megfigyelés 12 hete során (átlag ± SD)

összes eset Enyhe hypertonia Középsúlyos hypertonia
0. 4. 12. 0. 4. 12. 0. 4. 12

RR syst. max. 174,3 170,3 168,7 159,6 159,9 157,7 182,1 175,6 175,0
(Hgmm) ± ± ± ± ± ± ± ± ±

13,4 16,6 13,4 4,2 12,4 6,0 9,1 16,2 12,5
RR syst. átl. 131,7 129,4 130,6 125,5 122,9 121,5 139,3 132,7 135,8
(Hgmm) ± ± ± ± ± ± ± ± ±

22,1 10,9 13,1 28,1 7,3 10,6 12,7 11,0 11,7
RR diast. max. 116,8 115,1 110,0 106,4 109,6 104,6 122,3 117,9 113,1
(Hgmm) ± ± ± ± ± ± ± ± ±

15,4 16,9 12,1 15,8 20,6 11,5 12,4 14,7 11,7
RR diast. átl. 78,5 76,9 76,5 71,2 71,0 68,9 82,3 79,9 80,9
(Hgmm) ± ± ± ± ± ± ± ± ±

13,0 8,5 8,2 8,6 4,1 5,9 13,5 8,7 5,8
Diurnalis index 8,0 7,2 10,7 8,0 6,3 12,8 7,9 7,7 9,6

± ± ± ± ± ± ± ± +
7,6 8,0 7,3 8,8 9,1 10,2 7,3 7,6 5,1

A változás sehol sem szignifikáns mértékű

□  0. h é t a )  Ö s s z e s  e s e t
□  4 . h é t b )  E n v h e  h v b e r to n ia
■  12. h é t c) K ö z é p s ú ly o s  h y p e r to n ia

1. ábra: Az ABPM vizsgálatok során nyert, a hypertonia 
súlyosságát jellemző adatok alakulása összesítve és csoportok 
szerinti bontásban, a) összes eset; b) enyhe hypertonia; 
c) középsúlyos hypertonia. Hl = hypertoniás időindex;
HBI = hyperbariás impact; MAP = artériás középnyomás.
Az oszlopok az átlagos értéket jelölik, az átlagos szórás (± SD) 
feltüntetésével. *: p<0,05; **: p<0,01

Eredmények

A megfigyelés 0., 4. és 12. hetében végzett ABPM vizsgá
latok fontosabb mérési adatait (átlag±SD) összesítve és 
csoportok (enyhe-, illetve középsúlyos hypertoniás cso
port) szerinti bontásban a 2. táblázat, a szám ított Hl és 
HBI értékek alakulását az 1. ábra szemlélteti. A labora
tórium i értékeket a 3. táblázatban foglaljuk össze.

Az egyes vérnyomásjellemzők (legmagasabb és leg
alacsonyabb systolés érték, a systolés értékek átlaga, leg
magasabb és legkisebb diastolés érték, a diastolés értékek 
átlaga, diurnalis index) változása sehol sem érte el a szig
nifikáns mértéket, a szám ított értékek (hypertoniás idő
index, hyperbariás im pact) esetében azonban az összes 
betegre vonatkoztatott, illetve a középsúlyos hypertoniás 
csoport legtöbb adata tekintetében m ár a 4. héten  szigni
fikánsnak bizonyult (1. ábra). A csökkenés tendenciája 
az enyhe hypertoniás csoportban is megfigyelhető, a vál
tozások szignifikáns voltának elmaradása feltehetően az 
alacsonyabb esetszámmal magyarázható.

A vérnyomás csökkenése az ellenőrzések eseti m éré
sei alapján is megállapítható volt, egy-egy m agasabb ér
téket azonban a betegek többségében a gyógyszerszedés 
idején is m értünk.

A szénhidrát- és zsíranyagcsere m utatói a megfigyelés 
12 hete során érdem ben nem  változtak (3. táblázat). A 
betegek túlnyomó része mindvégig jó, illetve elfogadható 
anyagcsere-állapotú volt, a vizsgálatba vonás idején al
kalm azott antidiabetikus kezelésen nem  kellett változtat
nunk. Nem észleltünk változást a szérum  kreatin in  érté
kekben és a m icroalbum inürítés adataiban sem.

A benazepril átlagos dózisa a kezelés kezdetén 
7,82 ± 2,53, a gyógyszerszedés 4. hetében 9,78 ± 4,88, 
12. hetében pedig 11,87 ± 5,85 mg volt. Az enyhe hyper
toniás csoport átlagos gyógyszeradagja m ind  a kezelés 
4., m ind 12. hetében elm aradt a másik csoportétól (4. hét 
6,87 ± 2,59 vs. 9,06 ± 4,99 mg, 12. hét 11,0 ± 5,41 vs. 
13,6 ± 5,85 mg). M ellékhatásként egy beteg időszakos 
émelygést, gyom orgödri nyomást, egy beteg enyhe szé
dülést jelzett. Egyik esetben sem kényszerültünk azon
ban a kezelés felfüggesztésére. Az általunk alkalm azott
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3. táblázat: A vizsgált laboratóriumi mutatók alakulása a gyógyszerszedés alatt (átlag ± SD) (az adatok mindenütt egy tizedesre kerekítve)

összes eset Enyhe hypertonia Középsúlyos hypertonia
0. 4. 12. 0. 4. 12. 0. 4. 12

Éhomi vércukorszint 7,0 7,6 7,2 6,9 6,7 5,4 7,0 8,1 8,2
(mmol/1) ± ± ± ± ± ± ± ± ±

1,5 2,2 2,6 1,1 1,7 1,2 1,8 2,3 2,5

Postprandialis vércukor- 8,4 9,9 8,8 7,0 9,2 8,3 8,5 10,0 9,0
szint (r. u. 2 órával, ± ± ± ± ± ± ± ± ±
mmol/1) 2,2 2,6 2,6 3,2 2,0 2,1 2,1 2,9 2,8

HbAic (%) 7,2 6,8 6,9 6,4 7,4 7,0
± ± ± ± ± ±
1,3 1,0 1,4 1,2 1,2 1,2

Szérum koleszterin 6,0 5,8 5,7 6,6 5,7 5,8 5,7 5,9 5,7
(mmol/1) ± ± ± ± ± ± ± ± ±

1,2 1,3 1,3 1,4 1,1 1,4 0,8 1,4 1,0

HDL-koleszterin 1,2 1,2 1,1 1,3 1,4 1,1 1,2 1,2 1,1
(mmol/1) ± ± ± ± ± ± ± ± ±

0,3 0,3 0,2 0,7 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2

Szérum triglicerid 1,9 1,5 2,1 1,6 1,3 2,3 2,0 1,6 1,9
(mmol/1) ± ± ± ± ± ± ± ± ±

1,4 0,7 1,7 0,9 0,8 2,2 1,6 0,6 1,2

Szérum kreatinin 98,7 92,3 98,0 92,0 79,2 92,8 102,2 100,0 101,4
(pmol/1) ± ± ± ± ± ± ± ± ±

21,9 27,2 27,6 21,1 17,0 33,2 21,9 29,4 24,3

Vizelet microalbumin 33,1 23,7 28,1 40,6 19,3 27,2 28,8 26,5 31,6
ürítés (mg/die) ± ± ± ± ± ± ± ± ±

33,6 24,0 20,0 37,7 17,5 27,8 31,8 27,8 33,6

alacsonyabb kezdő adag 3 esetben a kívánttól elm aradó 
ütem ű vérnyomáscsökkenést, e rre  visszavezethető alkal
m ankénti fejfájást eredményezett. A gyógyszeradag em e
lésével és a vérnyomásértékek javulásával e panasz a to 
vábbiakban nem  ismétlődött.

Megbeszélés

A cukorbetegség korszerű kezelési koncepciója szerint a 
diabetes terápiája nem korlátozódhat kizárólag a m eg
felelő anyagcsere-paraméterek biztosítására, kim éit je 
lentőségű a cardiovascularis kockázatot fokozó tényezők 
-  hypertonia, hyper- és dyslipidaem ia, obesitas -  lehető 
legteljesebb eliminálása is (1,5). A vérnyomás rendezése 
ezen túlm enően a retino- és nephropathia kialakulásá
nak késleltetése, illetve a m ár kialakult elváltozások 
progressziójának lassítása szem pontjából sem közöm 
bös (15,19).

A diabetest kísérő hypertonia kezelésében az utóbbi 
időben -  m ás gyógyszercsoportok, elsősorban a kal- 
cium antagonisták mellett -  elő térbe került az ACE-gát- 
lók alkalmazása. Ebben anyagcsere-semleges tulajdonsá
gaik mellett szerepet játszik az IDDM-et kísérő nephro- 
pathiában igazolt, NIDDM-ben populációs vizsgálatok
kal még meg nem  erősített, de feltételezett renoprotektív 
hatásuk (3, 19, 25), jó tolerálhatóságuk, m ellékhatásaik 
csekély volta (4, 23, 26). A lkalm azásuknak NIDDM-ben 
egy további előnyét jelentheti, ha  inzulinrezisztenciát 
mérséklő hatásuk -  melyet elsőként az SH-csoporttal

rendelkező captopril esetében észleltek -  általánosan is 
igazolást nyer (26).

A benazepril a carboxil csoportot tartalm azó pro- 
drug típusú ACE-gátlók egyik újabb képviselője (8). E 
csoport többi tagjához hasonlóan a gyógyszerként bevitt 
alapvegyület -  jelen esetben a benazeprilat -  a hatékony 
m etabolitnak csak minimális terápiás hatású előanyaga, 
észterszármazéka, mely a szervezetbe jutva, észterázok 
hatására válik a kívánt terápiás tulajdonságú vegyületté. 
Vérnyomáscsökkentő hatása tartós. Korábbi vizsgálatok
ban m ár napi 5 mg egyszeri adása is hatékony tensio- 
csökkenést eredményezett (27), s az adag növelésével a 
terápiás hatás dózisfüggően fokozhatónak bizonyult (2). 
Eliminációja döntően renalis, kisebb mértékben hepato- 
biliaris m echanizm usú (8). Eredményes alkalmazásáról 
hazai m unkacsoportok is beszám oltak (18).

Diabetesben való előnyös alkalmazhatóságáról eddig 
csak néhány állatkísérletes megfigyelés (13), illetve rövid 
távú klinikai vizsgálat ism ert (20, 24). Egy 10 napos 
adását követően, önkontrollosan végzett glukóztoleran
cia, illetve glibenclamid tesztvizsgálat eredménye alapján 
felvetették (24), hogy a készítm ény inzulinrezisztenciát 
csökkentő tulajdonságú. E megfigyelés nagyobb eset
számú beteganyagon még m egerősítésre szorul.

M agunk a készítm ényt 23 hypertoniás cukorbetegen 
alkalmaztuk. A vizsgálatba történő bevonás feltétele a 
casualis vérnyomásméréssel ism ételten 140/90 H gm m -t 
meghaladó tensioérték volt, tekintet nélkül a diabetes 
típusára, a felismeréstől eltelt időre, a cukorbetegség ke
zelésére, a hypertonia fennállásának tartam ára, korábbi
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gyógyszerelésére, ACE-gátló készítm ény esetleges koráb
bi szedésére. Az előzetesen m ért vérnyomásértékek alap
ján a résztvevőket enyhe- és középsúlyos hypertoniás 
csoportba soroltuk. Az ellenőrzés és a dózis m ódosítása 
részben casualis vérnyomásmérés, részben ABPM vizs
gálat (4., illetve 12. hét) alapján történt. A casualis vér- 
nyomásmérés és az ABPM vizsgálat adatai közötti jól is
m ert különbség magyarázza, hogy utóbbi alkalmával 
esetenként az előzetesen megállapítottól eltérő (m aga
sabb) vérnyomásértékeket is találtunk. Utólag azonban a 
csoportba soroláson már nem  változtattunk.

Azt találtuk, hogy a 12 hetes megfigyelési idő során 
m ind az egész csoportban, m ind  a középsúlyos hyperto
niás betegeken szignifikánsan csökkentek a hypertonia 
súlyosságát jelző mutatók, s a kedvező változás az adatok 
többsége tekintetében m ár a 4. heti ellenőrzés alkalmával 
megerősíthető volt. E kedvező eredmények ellenére egy- 
egy magasabb tensioérték a betegek egy részén továbbra 
is megfigyelhető volt. Tendenciájában hasonlóan kedve
zőnek találtuk az enyhe hypertoniás betegcsoport adatait 
is, o tt azonban -  feltehetően a vizsgáltak kisebb számából 
eredően -  a változások nem  érték el a szignifikancia 
mértékét.

Az ambuláns monitorozással nyert vérnyomásadatok értéke
lésekor nappal a 140/90, éjjel 130/80 Hgmm-t meghaladó érté
keket tekintettük kórosnak. A statisztikai elemzés befejezését 
követően került kezünkbe Staessen és munkatársai közleménye 
(21), mely nappal azonosan a 140/90, éjjel azonban a 125/75 
Hgmm-es értékhatár felett tekinti az értékeket emelkedettnek. 
Adatainkat átnézve azt találtuk, hogy ez az értékhatár-változás 
következtetéseinket érdemben nem befolyásolja, ezért a teljes 
statisztikai analízis ismételt elvégzésétől elálltunk. Az értékha
tár-módosulás jól szemlélteti azonban a kóros vérnyomásér
tékekkel kapcsolatos szemléletünk módosulását (6).

Három beteg kivételével a benazepril m onoterápiá
ban is hatékonynak bizonyult. A vérnyomáscsökkenés 
üteme 3 további esetben az első 2 héten elm aradt a kí
vánttól, ebben az általunk választott alacsonyabb kezdő 
adag (ezen betegeken 5 m g/nap) is közrejátszhatott. A 
benazeprilt 20 betegünkön napi egyszeri dózisban alkal
maztuk, 3 betegen azonban -  elsősorban a gyógyszer 
bevételét követő jelentősebb vérnyomáseséssel összefüg
gő panaszok m iatt -  előnyösebbnek bizonyult az azonos 
napi összdózis két részletben történő bevitele. E pana
szok más gyógyszerek egyidejű szedésével való kapcso
lata nem volt megerősíthető.

Érdemi mellékhatást nem  észleltünk, egyetlen eset
ben sem kényszerültünk a gyógyszeradás felfüggesztésé
re, vagy idő előtti befejezésére. Az anyagcsere-, a vesem ű
ködés param éterei nem változtak, és nem kellett változ
tatnunk az alkalmazott antidiabetikus kezelésen sem. A 
m icroalbum inuria mértéke nem  változott, ez azonban 
rövid távú vizsgálatról lévén szó, nem  is volt várható.

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a bena
zepril diabetesben is eredményesen alkalmazható. Eny
he- és középsúlyos hypertoniában az esetek többségében 
m onoterápiában is hatékony vérnyomáscsökkentő. Az 
anyagcserét nem  befolyásolja, napi egyszeri dózisban is 
jó terápiás hatású, szükség szerint azonban a napi adag 
két részletre bontva is adható. Inzulinrezisztenciát csök
kentő, általunk nem vizsgált hatásának igazolódása dia
betesben való alkalmazásának további előnyét jelentheti.

Köszönetnyilvánítás: a statisztikai számításokért Luther And- 
rásnénak tartozunk köszönettel.
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ösztön d íjak  fe lh ív á sa it 15 sor terjed elem ig  

tér íté sm en tesen  közöljük
az Orvosi H etilap előfizetői részére.

A pályázati hirdetm ények ugyancsak térítésm entesek, 10 sor terjedelemig.

KUTATÁSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Népjóléti M inisztérium tudom ányos kutatási pályázatot ír ki 1997-re egyszeri kutatási tám ogatásra.
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-  Népegészségügyi kutatások (egészségmegőrzés, korszerű táplálkozás, életvitel).
-  Az „Agykutatás Évtizede” nem zeti fejlesztési program hoz kapcsolódó kutatások (beleértve a mentális egészség 
védelmével, a deviáns m agatartásform ák kialakulásának megelőzésével, illetve kezelésével foglalkozó kutatá
sokat).
-  Nemzetközi szintű előzményekkel kezdeményezett kutatások.
1. Pályázni lehet új pályázattal az egészségügyet érintő bárm ely kutatási, kutatás-fejlesztési tém akörben. A pá
lyázatokat a Minisztérium pályázati lapján kell benyújtani 200eFt és lOOOeFt közötti egyszeri támogatásra.
2. Azok a kutatók, illetve kutatócsoportok, akik pályázatot nyújtottak be a Népjóléti M inisztériumhoz az 
1997-1999 közötti periódusra, az alábbiak szerint pályázhatnak:
A. Akik pénzügyi forráshiány m iatt nem kaptak  kutatási tám ogatást, azok fenntarthatják korábbi pályázatukat és 
a kiegészítő pályázati lapon nyújthatják be a pályázatot.
B. Azok a kutatók, akik 1997-ben már elfogadott tárcaszintű kutatási tám ogatással rendelkeznek, 500eFt-ig ter
jedő egyszeri kiegészítő tám ogatást kérhetnek, szintén a kiegészítő pályázati lap felhasználásával. Előnyt 
élveznek azok a témavezetők (i), akik legalább három  prioritásnak megfelelnek, (ii) akik legalább három olyan 
társpályázóval együtt pályáznak (nagy kutatási csoport), akikkel 1995-1997 között közös közleményük jelent 
meg, (iii) akik Ph.D. hallgatóval együtt pályáznak.

Beadási határidő: 1997. szeptem ber 10.

Formai hiba esetén a pályázat nem  kerül elbírálásra. A Népjóléti M inisztérium  1997-ben egy témavezetőnek csak 
egy pályázatát támogatja. Az elfogadott pályázatok tám ogatásával folyósítására 1997. novem berében kerül sor.
A pályázati lapok a kutatóhelyeken (egyetemek, országos intézetek, kórházak) és az Egészségügyi Tudományos 
Tanács Titkárság Kutatásszervezési Osztályán szerezhetők be (Budapest, 1051 Arany János u. 6-8.337. számú szoba).
A pályázatokat 2 példányban az Egészségügyi Tudományos Tanács Titkárság Kutatásszervezési Osztályára kell 
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FOGLALKOZÁSI BETEGSÉGEK

Kéz-kar vibrációs szindróma keszonvájárokon

Kákosy Tibor dr., Németh László dr., Hazay Balázs dr.1, Posgay Mária dr. és Diner Judit dr.
Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet, Budapest (főigazgató: Ungváry György dr.)
I. számú Üzemegészségügyi Kft., Budapest (vezető főorvos: Hazay Balázs dr.)1

A szerzők 43 földalatti vasutat építő keszonvájárt vizs
gáltak meg kéz-kar vibrációs szindróm a irányában. 
Fő m unkaeszközükön, a fejtőkalapácson rezgésméré
sek is történtek. A szerszám rezgésgyorsulása az MSZ 
ISO 5349 szabvány által m eghatározott veszélyességi 
határ 2,5-3,5-szeresének bizonyult. Kéz-kar vibrációs 
szindróm ára utaló objektív eltérést 39 esetben (90,7%) 
tud tak  kimutatni. A kéz-kar vibrációs expozíció tá 
m adáspontját képviselő felső végtagi szervrendszerek 
közel egyforma gyakorisággal voltak érintettek: ér
rendszer 54,8%; környéki idegek: 51,6%; csontok és 
ízületek: 51,2%. Az érelváltozások terén a Raynaud-je- 
lenség, a környéki idegrendszer eltérései közül az 
alagút-szindróm ák, az osteoarticularis laesiók között a 
degeneratív jelenségek domináltak. A nyaki gerincen 
egy esetben észleltek fáradásos törést a D. I. csigolya 
processus spinosusán, 34 betegen (79,1%) pedig eny- 
hébb-súlyosabb degeneratív eltéréseket. Feltételezik, 
hogy a mozgásszervi eltérések és az alagút-szindróm ák 
gyakori előfordulásában a vibrációs expozíción kívül a 
m unkakörrel együtt járó egyoldalú és túlzott fizikai ter
helés is szerepet játszik. Felhívják a figyelmet a mozgás
szervek vizsgálatának fontosságára az időszakos orvosi 
vizsgálatok során.

Kulcsszavak: kéz-kar vibrációs szindróma, keszonvájár, moz
gásszervi eltérések

A zsúfolt nagyvárosok leggyorsabb közlekedési eszköze a 
földalatti vasút, a köznyelven metró. A talajvízszint és a 
folyók alatt futó szakaszok építése csak a munkaterület ta
lajvíznyomását meghaladó munkatéri levegőtúlnyomás, 
azaz keszon alkalmazásával történhet, mely a munkateret 
megvédi a vízbetöréstől. Az alagutat fúró keszonvájárok 
nemcsak légköri túlnyomásnak, hanem egész sor más 
egészségkárosító tényezőnek is (vibráció, zaj, kényszertar
tás, egyoldalú és/vagy túlzott fizikai terhelés, pszichés 
stressz) kitéve végzik munkájukat, melyet a kizsilipelés so
rán dekompressziós aeropathia veszélye is kísér (ún. 
„presszió”, keszonbetegség, illetve dekompressziós aero-

Rövidítések: CTS = carpal tunnel szindróma; FV = felső végtag; 
KKVE = kéz-kar vibrációs expozíció; KKVS = kéz-kar vibrációs 
szindróma; Rph = Raynaud-jelenség; TOS = thoracic outlet szindróma

Hand-arm vibration syndrome on caisson-miners.
Authors exam ined 43 caisson-m iners with sym ptom s 
of the upper extremities because of suspition of hand- 
arm  vibration syndrome. Also vibration m easurem ents 
were perform ed on the pneum atic ham m er used by the 
workers. The acceleration of the vibration exceeded 
2.5-3.5 times the maximum allowable level according 
to the ISO 5349. Symptoms and signs of hand-arm  vib
ration syndrom e were found in 39 cases (90.7%). The 
vascular, peripheral neurological and locom otor sys
tem of the upper extremities were affected in similar 
frequency: 54.8; 51.6 and 51.2%, respectively. The most 
common angiological alteration was the Raynaud’s 
phenom enon. Neurologically predom inated the tunnel 
syndromes. Among the osteoarticular lesions the de
generative phenom ena were the m ost frequent. In most 
cases more than  one pathological alteration occured. 
Fatigue fracture of the spinous process of vertebra D. I. 
appeared in one single case, degenerative changes of 
cervical spine in 34 patients (79.1%). The very com m on 
occurence of the locom otor alterations and  tunnel 
syndromes respectively can be explained probably also 
by the high physical stress required by this profession. 
The detailed examination of the locom otor system is 
very im portant by the periodical screening of the cais
son-miners.

Key words: hand-arm vibration syndrome, caisson miner, 
aseptic osteonecrosis

pathia), melyekről többen beszámoltak a hazai irodalom 
ban is (5, 15, 18, 19). A keszonvájárok kéz-kar vibrációs 
szindrómájának (KKVS) előfordulásáról szóló közleményt 
sem a hazai, sem az általunk hozzáférhető külföldi iroda
lomban nem találtunk. Az első sűrített levegővel hajtott fú
rógépeket m ár 1839-ben, a Mont Cenis alagút építésekor 
alkalmazták (13).

Az újabb budapesti m etrószakasz építésének szán
déka adta az indítékot, hogy retrospektív vizsgálattal 
választ keressünk arra, hogy a keszonvájárokon milyen 
gyakorisággal és jellemzőkkel fordul elő KKVS.

Anyag és módszer
Vizsgált populáció: 1976-1995 között 71 felső végtagi (FV) 
panaszokkal jelentkező, földalatti építkezésen alkalmazott 
vájárt vizsgáltunk meg intézetünk Vibrációs Szakrendelésén és
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a Foglalkozási Betegségek Belgyógyászati Osztályán KKVS gya
núja miatt. Közülük 20 munkás más kéz-kar vibrációs expozí
ciót (KKVE) jelentő munkakörben is dolgozott. 8 pedig csak at- 
moszférás nyomáson, ezért csak 43 eset adatai kerülhettek érté
kelésre. Átlagos életkoruk 45,5 év volt (min. 23, max. 58 év; SD ± 
7,74), expozícióban eltöltött idejük 16,6 év (min. 1,5, max. 31 év, 
SD ± 7,17) volt.

Expozíció, munkakörülmények: Az exponáltak a bányaipar
ban is használatos fejtőkalapáccsal és fúrógéppel dolgoztak -  a 
túlnyomás mértékétől függően -  napi 4-8 órát. A nyolc órára 
vonatkozó, súlyozott egyenértékű, a kezeket terhelő rezgés
gyorsulás az LK-28 fejtó'kalapács esetében tengelyirányonként: 
X = 2,105 m/sec2; Y= 1,558 m/sec2 és Z = 7,028 m/sec2. (Ez 
utóbbi négy órára vonatkozóan 4,97 m/sec2.) A veszélyességi 
határ az MSZ ISO 5349 függeléke szerint 2 m/sec2. A vonatkozó 
dózis-hatás táblázat alapján a vibrációs eszköz kezelőjében - 
napi 4 órás expozíciót feltételezve -  6 évnyi munkavégzés után 
10%-os valószínűséggel alakul ki vibrációs eredetű Raynaud- 
jelenség (Rph). (A rezgések mérését és értékelését az ÉMI-TÜV 
Bayern Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Akusztikai 
Tudományos Osztálya végezte.) A vájárok 1,0-2,4 atmoszféra 
túlnyomás alatt végezték munkájukat (1. ábra). A munkahely 
hőmérséklete a betonkötéstől függően 21-26 °C, a páratar
talom 70-90% között változott. A vágat talajának összetétele: 
oligocén szürkeagyag többirányú vetőkkel, apró töredezett
séggel, homokerekkel dúsítva; egyirányú nyomószilárdsága: 
8-16 N/cm2.

1. ábra: Alagútfúrás fejtőkalapáccsal

Klinikai vizgálat: módszerét korábbi közleményünkben 
részletesen leírtuk (10).

A perifériás keringés, illetve az érrendszer károsodásra 
utaló panasznak a Raynaud-jelenséget (Rph), vagy a kezek 
fokozott hidegérzékenységét és a hidegparaesthesiákat; környé
ki idegrendszer ártalmára utaló tünetnek a tartási- és munka- 
paraesthesiákat, a zsibbadást, az izomgyengeséget, a kezek 
fáradékonyságát és ügyetlenségét; osteoarticularis elváltozás 
jelének az ízület fájdalmát és mozgáskorlátozottságát tekintet
tük.

A vájárok közül 31-ben a KKVS mindhárom lehetséges 
komponensét megvizsgáltuk (a FV-ok perifériás keringése, 
környéki idegek és a csontok -  ízületek kóros elváltozásai). A 
környéki idegrendszer vizsgálata 12, a perifériás keringés vizs
gálata közülük 1 munkáson nem történt meg, így a vizsgálati 
eredményeiket a klinikai kép elemzésekor csak korlátozottan 
értékeltük.

Radiológiai vizsgálat: A csuklótájék mikroradiográfiás dor- 
so-volaris, és a nyaki gerinc kétirányú felvétele minden esetben 
elkészült, panaszok és/vagy klinikai tünetek esetén a váll nyíl
irányú, a könyök kétirányú felvételét is elkészítettük. A felvé
telek értékelését a témában járatos két radiológus szakorvos 
végezte egymástól függetlenül, véleménykülönbség esetén az 
egyeztetés utáni közös vélemény került értékelésre. Gondozá
suk során egy betegről -  általában háromévente -  kontroll
felvételek készültek. Néhány kontrollvizsgálatnál a csuklótájék 
vékonyrétegű komputertomográfiás vizsgálata (HRCT) is meg
történt; ezt retrospektív feldolgozásunkban nem értékeltük.

Eredmények

A FV-ok egyes szervrendszeri érintettségének gyako
riságát -  a panaszok és a talált eltérések alapján -  az 1. 
táblázatban  foglaltuk össze.

A látenciáidéi (a vibrációs expozíció kezdetétől az első 
panaszok jelentkezésig eltelt idő) átlagban 13,6 év (min. 
1,5, max. 31; SD ± 6,09) volt.

Négy esetben KKVS-ra utaló objektív eltérést kim u
tatni nem  tudtunk, a FV-i panaszokat a nyaki gerinc 
eltérései magyarázták.

A károsodott szervrendszerek számát a 2. táblázat, az 
ezeken belül észlelt kórform ákat a 3. táblázat mutatja. 
(Az esetek többségében egy betegen több kórform a for
dult elő, ezért a kórform ák száma meghaladja a vizsgál
tak számát.)

A z érrendszer, illetve a perifériás keringés érintettsége 
23 esetben volt bizonyítható. Egyedül a pozitív hidegpro
vokációs teszt 11 esetben, Doppler-áramlásmérő segít
ségével nyert Allen-teszt útján valószínűsített arcus 
volaris occlusio és/vagy az ujjakban regisztrált kórosan 
alacsony vérnyomás (7) két esetben igazolta a kórismét.

1. táblázat: Az egyes szervrendszerek érintettségének 
gyakorisága az összes vizsgált panaszai és objektív eltéréseik 
alapján (n = 43)

Szervrendszer
Panasz Objektív eltérés

n szám % n szám %

Vasculatura 43 36 83,7 42 23 54,8
Környéki idegek 43 43 100 31 16 51,6
Osteoarticularis 43 38 88,4 43 22 51,2

2. táblázat: Az egyes szervrendszerek érintettsége a 
mindhárom szervrendszer irányában vizsgált betegeke: 
(n = 31)

n

Érintettség Szám %

Nincs 4 12,9

Csak érrendszer 2 6,4
Csak környéki idegek 3 9,7
Csak osteoarticularis rendszer 3 9,7

Ér- + környéki idegrendszer 7 22,6
Ér- + osteoarticularis rendszer 4 12,9
Ideg- + osteoarticularis rendszer 3 9,7

Mindhárom szervrendszer 3 9,7
Két szervrendszer 16 51,6
Egy szervrendszer 10 32,2
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3. táblázat: A keszonvájárok KKVS-jának kórformái 
szervrendszerek szerint

Kórforma Szám %

Érrendszer (n = 42)
Raynaud-jelenség (pos.H-prov.) 20 47,6
Angiopathia (csökkent art. dig. nyomás) 11 26,2
TOS vasc. (vállövi art. kompresszió) 3 7,1
Környéki idegrendszer (n =31)
FV-i periph. neuropathia 7 22,6

Alagút-szindróma 12 38,7
TOS (plexus brach, kompr.) 7 22,6
CTS 4 12,9

Kombinált kórformák 3 9,7
Polyneuropathia (alc. seu diabet.) 4 12,9
Osteoarticularis rendszer (n = 43) 
Arthrosis 22 51,2
Osteoporosis 2 4,6
Osteonecrosis asepticus carpalis 3 7,0
Osteochondrosis dissecans cubiti 1 2,3
Periarthritis calcarea 4 9,3
D. I. csigolya proc. spinosus fáradásos törése 1 2,3

Hét betegen m indkét angiológiai vizsgálómódszer pozi
tív eredm ényt adott. A pozicionális Doppler-vizsgálattal 
(11) három  betegen megfigyelt vállövi artériás kom 
presszió egy esetben szoliter angiológiai pozitívum volt. 
A vezető angiológiai kórism e 20 esetben Rph,két esetben 
vibrációs angiopathia (melyből egy eset arcus volaris oc
clusio), egy betegen pedig artériás kompresszióval jel
lemzett thoracic outlet syndrom a (TOS) volt. A Rph loka
lizációját a hidegprovokációs teszt eredménye alapján a 
2. ábrán mutatjuk be (az oszlopok az ujjakat jelképezik).

2. ábra: A Raynaud-jelenség lokalizációja keszonvájárokon a 
hidegprovokációs teszt eredménye alapján

A felső végtagon a könyéki idegrendszer objektív ká
rosodását 16 esetben észleltük az ez irányban is vizsgált 
31 beteg közül. Az alagút-szindróm ák túlsúlyban voltak a 
felső végtagi diffúz neuropathiákkal szemben. Az alsó 
végtagokat is érintő polyneuropathiákat (4 eset) nem 
tekintettük vibrációs ártalom  következményének, mivel 
egyéb kiváltó ok (alkohol, diabetes) hatása is nyilvánvaló 
volt.

Az osteoarticularis kórform ák régiók szerinti bontá
sát a 4. táblázat foglalja össze. A gyakori kom binált elő
fordulás ezekre is vonatkozik. Ha a csontcystákat és a 
vállízület humerusfejet érin tő  dekompressziós osteo- 
pathiás eltéréseit -  szoliter jelentkezés esetén is -  figye
lembe vesszük, akkor a vizsgáltaknak mindössze 20,9%-a 
bizonyult negatívnak. Az 5. táblázat a nyaki gerinc -  a 
jelenlegi álláspont szerint nem  KKVE okozta -  radioló
giai eltéréseit foglalja össze.

4. táblázat: Az osteoarticularis eltérések régiók szerinti 
bontásban

Kórforma Szám %

Carpalis regio (n = 43)
Osteoatrophia 2 4,6
Arthrosis radioulnaris distalis 11 25,6
Arthrosis radiocarpalis 3 7,0
Arthrosis carpometacarp. et metacarpophal. 3 7,0
Cysta 13 30,2
Osteonecrosis asepticus carpalis 3 7,0
Könyök (n = 17)
Arthrosis 8 47,0
Osteochondrosis dissecans 1 5,9
Tendinitis ossificans olecrani 3 17,6
Váll (n = 33)
Arthrosis humeroscapularis 7 21,2
Arthrosis acromioclavicularis 12 36,4
Periarthritis humeroscapularis calcarea 2 6,1
Decompressiós aeropathia 8 24,2
Nyaki gerinc (n = 43)
Processus spinosus fáradásos törés (D. I.) 1 2,3

5. táblázat: A nyaki gerincoszlop radiológiai eltérései (n = 43)

Eltérés Szám %

Nincs 10 23,2
Discopathia 18 (*2) 41,9
Spondylosis, spondylarthrosis 18 (*7) 41,9
Megatransversus С. VII. 6 13,9
Tartási rendellenesség 2 4,6
Anomália 2 4,6

* kezdődő enyhe forma

Megbeszélés

Eredményeink alapján a bevezetőben feltett kérdésekre 
az alábbi válaszok látszanak jogosultnak:

1. KKVS előfordul keszonvájárokon. A m unkakör -  
rezgésméréssel is alátám asztva -  megfelel a KKVE k ri
térium ainak, a m ért rezgésgyorsulás 8 órás expozícióra 
vonatkoztatva kb. 3,5-szerese, 4 órás expozíciót számítva
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kb. 2,5-szerese a veszélyességi határnak. Klinikailag a 
vizsgáltakon a KKVS jellemző tünetei objektív vizsgála
tokkal kim utathatók voltak. A hasonló tüneteket okozó 
egyéb kórképeket részletes klinikai és szükség esetén 
laboratórium i vizsgálatok kizárták.

2. A klinikai képre jellemző az egyes szervrendszerek 
aránylag egyenletes érintettsége, ezen belül az osteoarti- 
cularis károsodások viszonylag gyakori előfordulása. Ez 
utóbbi tény egyedülálló az eddig vizsgált hazai -  KKVE-t 
jelentő -  foglalkozási ágak között (6,10). Külhoni szer
zők közül Hagen (1947) írta  le a csont- és ízületi eltérések 
predom inanciáját bányászok körében (2). Leggyakorib
bak a degeneratív eltérések, amelyek egyébként relatíve 
ritkák KKVE-ban dolgozókon (2,5).

A tulajdonképpeni vállízület azért is károsodik gyak
ran  ebben a m unkakörben, mivel egyik jellemző helye a 
dekom pressziós aeropathiának is (5,18,19).

Érdekes kérdés egyébként, hogy a két fizikai noxa 
(vibráció és dekompresszió), amelyek mindegyike -  
m ás-m ás mechanizmus szerint -  károsíthatja az osteoar- 
ticularis rendszert, befolyásolja-e egymás patogén hatá
sát? A kérdés megválaszolására külön tanulm ányban kí
vánunk visszatérni.

Az acromioclavicularis ízület arthrosisát préslégszer- 
szám okkal dolgozó bányászokon Hagen (1961) és Helbig 
(1969), öntvénytisztítókon pedig Brückner és mtsai 
(1964) írták  le (1 ,3 ,4). Hagen (1961) szerint ez az ízület 
azért szenved károsodást, m ert itt tö rtén ik  a vibráció 
irányváltozása a FV-ról a törzsre (3).

A carpalis regio asepticus necrosisának gyakorisága 
(7,0%) messze felülmúlja a Laarmann  (1970) által az á t
lagnépességben leírt 0,1-0,2%-os előfordulási arányt 
(12), de csak durván 7з-а a Hagen (1947) bányász betegei 
között megfigyelt 20%-os aránynak (2).

A korszerű képalkotó eljárások rutinszerű alkalm azá
sával a csuklótáji osteoarticularis vibrációs eredetű elté
rések előfordulása valószínűleg többszöröse lesz annak, 
am it a klasszikus radiológiai módszerekkel eddig megál
lap íto ttunk  (16,17).

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy -  am int erre 
Ném eth  m ár 1974-ben rám utatott -  asepticus necrosis 
(osteochondrosis dissecans) a könyökízületben is előfor
dulhat (14) vibrációs expozíciót követően.

A Rph relatív ritkaságát -  a többi KKVE-t jelentő fog
lalkozási ághoz képest -  legalább részben -  a m unkahely 
20 °C feletti hőmérséklete magyarázhatja. A Rph lokali
zációját jelzett bal oldali túlsúly és a II—III. ujjak pre- 
dom inanciája jellemzi.

A neurológiai laesiók között az alagút-szindróm ák 
dom ináltak. Közülük a gyakoribb a TOS volt, de a carpal 
tunnel syndrom a (CTS) aránya is meghaladta a vizsgált 
esetek 10%-át. Érdekes, hogy cubitalis alagút szindróm a 
egy esetben sem fordult elő, holott a nem  ritka (8 eset) 
könyökízületi arthrosis lehetőséget adhatott volna sze
kunder form a kialakulására (8,9).

A mozgásszervi eltérések, az alagút-szindróm ák és a 
nyaki gerincszakasz elváltozásainak gyakori előfordulá
sa a KKVE-n kívül nagy valószínűséggel a m unkakörrel 
együtt járó kényszertartásnak, egyoldalú és túlzott fizi
kai terhelésnek is tulajdonítható (8,9).

A m egelőzést illetően a mozgásszervi elváltozások 
gyakorisága felhívja a figyelmet arra, hogy az e foglal
kozási ághoz tartozók felvétel előtti (m unkaalkalmassá
gi) és főként időszakos orvosi vizsgálata során  különös 
figyelmet kell fordítani e szervrendszer fizikális vizsgála
tára, amelyet szükség esetén célzott radiológiai vizsgála
tokkal is ki kell egészíteni.

Eredm ényeink alátám asztják azt a korábbi véleke
désünket, am ely szerint m inden KKVE-t jelentő foglal
kozási ágban kialakuló KKVS-nak megvan a maga jel
lemző klinikai képe az eltérő vibrációs és fizikai terhelés
ből és esetleges egyéb m ódosító tényezőkből (pl. kli
matikus jellemzők) adódóan (6). Ez odáig terjedhet, 
hogy ugyanaz az elváltozás (pl. vállízületi eltérés, egyes 
alagút-szindróm ák) az egyik foglalkozásban vibrációs 
ártalom nak minősül, a m ásikban nem. Ezért fontos az 
egyes foglalkozások KKVS-jának elemzése, amely befo
lyásolhatja, célzottabbá teheti a felvétel előtti, de főleg az 
időszakos orvosi vizsgálatok m ódszertanát is.
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ÚJ DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK 

A Williams-szindróma genetikai diagnózisa
Urbán Zsolt1,2, Kiss Eszter1, Kádár Krisztina dr.3, Szabolcs Judit dr.1, Csiszár Katalin dr.2, 
Boyd D. Charles dr.2 és Fekete György dr.1
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, II. Gyermekklinika Budapest, (igazgató: Fekete György dr.)1 
University of Medicine and Dentistry of New Jersey, Robert Wood Johnson Medical School, Department of Surgery 
(igazgató: James W. Mackenzie dr.)2
Országos Kardiológiai Intézet, Budapest (igazgató: Lozsádi Károly dr.)3

A W illiams-szindróma összetett fejlődési rendellenes
ség, melynek súlyos congenitalis cardiovascularis kom 
ponense, a supravalvularis aortastenosis progresszív és 
gyakran m űtéti korrekcióra szorul. A betegség oka a 
hetes krom oszóm a q l 1.23 régiójának heterozigóta ál
lapotú mikrodeléciója, mely magában foglalja az elasz- 
tin  gént. Jelentősen informatív mikroszatellita polim or
fizmust azonosítottunk az elasztin gén első intron- 
jában. Ezt és az elasztin gén korábban leírt egyéb 
m arkereit felhasználva kim utattuk a gén delécióját 9 
magyar, spradikus előfordulású W illiams-szindrómás 
betegben. Ezzel elsőként vált lehetővé a W illiams-szin
dróm a gyors, a polimeráz láncreakción alapuló geneti
kai diagnózisa Magyarországon.

Kulcsszavak: supravalvularis aortastenosis (SVAS), elasztin 
gén, DNS, polimorfizmus, PCR

A W illiams-szindróma (WS) fő komponenseit először 
külön-külön betegségként írták le, majd később ismerték 
fel ezek gyakori együttes jelentkezését (2, 26). Becsült 
gyakorisága 1:20 000-50 000 az élveszületettek között (8). 
Öröklődése autoszomális domináns (12,14), a megfigyelt 
esetek többsége sporadikus, feltehetően friss mutáció.

A W illiams-szindrómás betegek arcvonásai jellem 
zőek, melyek összefoglalóan m anóarchoz hasonlíthatók: 
hosszú, sima philtrum , telt ajkak és arc, széles száj, rövid 
orr, telt orrcsúcs, csillag- vagy csipkemintázatú iris. A WS 
betegek intelligenciahányadosát 20 és 106 közöttinek, á t
lagosan 57-nek m érték (13). Az egyes kognitív funkciók 
azonban nem egyforma m értékben érintettek (1, 24). 
Vizuális, motoros és térbeli integrációs képességeik 
gyengék, ezzel szemben verbális képességeik elérik, il
letve meghaladják a normális szintet. A W illiams-szind
róm ás betegeket legsúlyosabban a cardiovascularis tü n e
tek érintik. Ezeknek leggyakoribb komponense a supra
valvularis aortastenosis (SVAS). A SVAS congenitalis, 
gyakran korral súlyosbodó érrendszeri betegség, melyet 
az aortabillentyűk feletti körülhatárolt szűkület vagy 
diffúz hypoplasia jellemez (1. ábra), (6,18,25,27). Egyéb 
artériák  (aa. pulmonales, a koszorúerek és az agyi arté 
riák) szűkülete szintén megfigyelhető a WS betegekben. 
Ez arra mutat, hogy a SVAS csupán a legszembeötlőbb 
tünete a WS betegeket jellemző kiterjedt arteriopathiá-

Genetic diagnosis of Williams syndrome. Williams 
syndrom e is a complex developmental disorder. The 
m ajor cardiovascular com ponent of Williams syndro
me is supravalvular aortic stenosis, a progressive dis
ease that may need surgical repair. Williams syndrom e 
is associated with heterozygous m icrodeletion in  the 
chrom osom al region 7 q ll.23  encompassing the elastin 
gene. We have identified a new, highly inform ative 
tetranucleotide repeat polym orphism  w ithin the hu
man elastin gene. This m arker together w ith other, pre
viously described elastin gene markers was used to 
show deletion of the elastin gene in nine sporadic 
Williams syndrom e patients from  Hungary. Applica
tion of polym orphism s w ithin and flanking the elastin 
gene on chrom osom e 7 provides a fast, polym erase 
chain reaction based m ethod for m utational analysis of 
Williams syndrom e patients.

Key words: supravalvular aortic stenosis, elastin gene, DNA, 
polymorphism, PCR

1. ábra: Súlyos supravalvularis aortastenosis (SVAS) 
angiográfiás képe. A kontrasztanyag bal kamrai 
befecskendezése után az oldalirányú röntgenfelvételen 
supravalvularisan az aorta ascendens körülírt szűkülete 
látható az 1138 sz. beteg műtét előtti vizsgálati anyagából

nak (20). Ezen három fő tünetcsoport (facialis, mentalis 
és cardiovascularis) m ellett a betegben egyéb rendel
lenességek is megjelennek, többek között csecsemőkori
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hypercalcaemia, szemészeti problém ák (hyperm etropia, 
strabism us), lágyéksérvek, a belek és a húgyhólyag diver- 
ticulosisa.

Mivel a legtöbb WS betegben nem  észlelhető egy
szerre az előbbiekben felsorolt összes tünet, a szindróm a 
klinikai diagnózisa nem  m inden esetben egyértelmű. 
Preus (19) az egyes tüneteket számszerűsítve diagnoszti
kus indexet határozott meg, amely nagy pontossággal 
azonosítja a WS-t. Az index használata azonban -  felte
hetően számításának bonyolultsága miatt -  nem terjedt 
el a gyakorlatban. A közelmúltig a WS diagnózisára nem  
volt genetikai vizsgálat.

Az SVAS és WS betegek m utációinak vizsgálata 
érdekében informatív allélvariánsok után kutattunk az 
elasztin génben. A gén első intronjában azonosítottunk 
egy jelentősen inform atív mikroszatellita polim orfiz
m ust (heterozigóta gyakoriság: 80%) (22). Ezen új, és 
m ás, korábban jellemzett m arkereknek a Williams- 
szindróm a genetikai diagnosztikájában lehetséges fel- 
használását mutatjuk be ebben a közleményben.

Betegek

A Williams-szindrómás betegeket a SVAS és a vele kapcsolatos 
egyéb cardiovascularis tünetek, sajátos arcvonások és neurológiai 
jellegzetességek megléte alapján azonosítottuk a Semmelweis Or
vostudományi Egyetem II. sz. Gyermekklinikáján és az Országos 
Kardiológiai Intézetben. A vizsgálatsorozatba 9 beteget vontunk 
be, akik közül hét fiú és kettő lány, koruk a klinikai diagnózis ide
jén 1 és 10 év között volt. A kardiológiai vizsgálatokat követően a 
WS egyéb összetevőire nézve is megvizsgáltuk a betegeket.

Módszerek

A betegek, illetve a szülők hozzájárulásával vért vettünk a vizs
gálandó egyénektől és standard módszerek szerint DNS-t 
izoláltunk a vérben található leukocytákból (11).

A mutáció detektálásához az általunk jellemzett, az elasztin 
gén első intronjában található tetranukleotid repeat polimor
fizmus (ELNil) mellett két másik elasztin gén markert is 
használtunk: a 18. intronban található CA-repeat mikroszatel- 
litát (ELNÍ18) (4) és a 20. exonban található BstNI RFLP-t 
(ELNe20) (9, 21). Egy, az elasztin génen kívül eső CA-repeat 
polimorfizmust (D7S1870) szintén felhasználtunk, mivel a leg
több esetben ez is alkalmas a mutáció kimutatására (7).

Az amplifikációhoz a következő oligonukleotidokat hasz
náltuk: az ELNil tetranukleotid repeathez: HEI1.3S: 5’-GCC 
CAC ATG GGC AGA TTG CT-3’ és HEI1.4A*: 5’-CCC TCA TCC

1. táblázat: A betegek klinikai adatai és tünetei

АСА GAC AGG TC-3’; az ELNil8 CA-repeathez: НЕЕ 18.IS: 
5’-GGG АТС CCA GGT GCT GCG GTT-3’ és HEI18.4A*: 5’-ATG 
AGA CGT GGT CAA GGG TAT-3’; az ELNe20 RFLP-hoz: MH1: 
5’-CGG AGT TGG AGG CAT TC-3’ és MH2: 5’-ACC GTA CTT 
GGC AGC CTT-3’; és végül a D7S1870 CA-repeat markerhez: 
60.9a: 5’-TTC ACT CAG GAA GTG GC-3’ és 60.9m* 5’-TGG TGA 
TGT GCT TTA СТА CG-3’. A mikroszatellita markerek ampli- 
fikálásához a csülaggal jelölt oligonukleotidokat у-[32Р]АТР 
felhasználásával radioaktívan jelöltük. Az 5-25 pl végtérfogatú 
amplifikációs elegy összetétele a következő volt: 10 mM Tris- 
HC1 (pH 8,3 25 °C-on),50 mM KC1,1,5 mM MgCh, 0,001% (w/v) 
gelatin, 200 pM mind a négy dNTP-re nézve, 1 pM mindkét 
oligonukleotidra nézve, 25 U/ml AmpliTaq polimeráz (Perkin 
Elmer) és 5 pg/ml genomikus DNS. A PCR reakciókat Gene- 
Amp System 9600 készülékben (Perkin Elmer) végeztük, me
lyet 25 ciklus végrehajtására programoztunk. Mindegyik ciklus 
denaturációs lépést 94 °C-on 30 másodpercig, hibridizációs 
lépést 60 °C-on 30 másodpercig és szintézis lépést 72 °C-on 30 
másodpercig foglalt magába. A reakciótermékeket 6%-os dena
turáló akrilamid gélen (S2, Gibco BRL) választottuk el, a gélt 
megszárítottuk, és autoradiográfiának vetettük alá. A termékek 
méretének meghatározásához a pBR322 plazmid Mspl enzim
mel nyert és radioaktívan jelölt fragmentumait használtuk 
molekulasúly standardként.

A RFLP (ELNe20) vizsgálatához az előbbiekhez hasonló 
körülményeket használtunk, azokkal a különbségekkel, hogy az 
oligonukleotidokat radioaktív jelölés nélkül használtuk és az 50 
pl térfogatú PCR reakció 35 ciklusból állt. A reakciótermékeket 
alkoholos kicsapással koncentráltuk, majd 5 egység BstNI restrik
ciós enzimmel megemésztettük. A fragmentumokat kis, nem de
naturáló poliakrilamid gélben (Mini-Protean II, BioRad) válasz
tottuk el és etidium-bromidos festéssel tettük láthatóvá.

Eredmények
Klinikai vizsgálatok
A klinikai diagnózist a külsőleg látható, a kardiológiai és a 
mentális tünetek együttes megléte alapján állapítottuk 
meg. A kardiológiai diagnózis felállítása EKG, echokardio- 
gráfiás, illetve indokolt esetben angiográfiás vizsgálatok 
alapján történt. Az 1. ábrán az aorta ascendens angiográ
fiás képe súlyos supravalvularis szűkületet (SVAS) jelez a 
1138. számú beteg esetében. A szűkület súlyossága a későb
biekben m űtéti beavatkozást igényelt. A SVAS mellett 
egyéb cardiovascularis rendellenességek is megfigyelhe
tőek voltak egyes betegekben (1. táblázat). Perifériás pul
monaris stenosis 9 betegből négyben fordult elő. A betegek 
neurológiai vizsgálata változó súlyosságú értelmi fogyaté
kosságot és specifikus viselkedési jegyeket állapított meg 
(1. táblázat). A családtagok (szülők és testvérek) vizsgálata 
és kortörténete, valamint családfa felvétele alapján a WS

Betegazonosító
sorszám Kor (év)a Mentalis retardatio Személyiségi jegyekb Arcvonások SVAS Egyéb cardiovascularis 

rendellenességek

1081 6 + + + + _
1089 7 + + + + -

1093 1 + + + - PPS, VSD
1124 6 + + + + PPS
1138 10 + + + +, műtötfi PPS
1151 7 + + + + -

1172 5 + + + + MVP
1420 3 + + + +,műtött PPS, ÁCS
1863 31 + + + + PPS

a Életkor a klinikai diagnózis idején.
b A Williams-szindrómás betegeket a következő személyiségi jegyek jellemzik: közvetlenség, nyitottság, beszédesség és szorongásra való hajlam. 
c A jelzett betegek súlyos SVAS tüneteit műtéti korrekcióval kellett megszüntetni.
PPS = perifériás pulmonaris stenosis; VSD = ventricularis septumdefectus; ACS = arteria carotis stenosis; MVP = mitrális billentyű prolapsus
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diagnózisa kizárható volt a családtagokban, ezért mind a 
kilenc betegünk sporadikus előfordulású, új mutáció ál
tal létrejött esetnek tekinthető.

Genetikai vizsgálatok
A betegek és elérhető családtagjaik genotípusát három 
elasztin génen belüli (ELNil, ELNÍ18 és ELNe20) és egy 
szomszédos (D7S1870) genetikai markerre nézve megha
tároztuk. Az informatív családokban a betegek nem 
örökölték az egyik szülői alléit (2. ábra), ami azt bizonyítja, 
hogy ettől a szülőtől olyan 7-es kromoszómát örököltek, 
amely deléciót tartalm az az elasztin génnek megfelelő 
q 11.23 régióban. A deléciós kromoszóma szülői eredetét 
tekintve egyenletes a megoszlás: 4/9 apai eredetű, 5/9 pedig 
anyai (2. táblázat). A két leginformatívabb marker (ELNil 
és D7S1870) sorrendben 8, illetve 7 betegben mutatta ki a 
deléciót, míg a kevésbé informatív ELNil 8 és ELNe20 kettő, 
illetve 3 esetben. A négy marker együttes használata lehe
tővé tette a mutáció azonosítását mind a kilenc betegben.

2. ábra: Az új elasztin gén marker (ELNil) alkalmas a 
Williams-szindrómáért felelős mutáció detektálására.
A mutáció kimutatásához a betegek és családtagok genotí
pusát meghatároztuk. Az autoradiográfiás képen mindegyik 
alléit egy-egy meghatározott méretű sáv képviseli. Mindegyik 
minta felett a csaladfa megfelelő tagjának szimbóluma látható. 
Az A-val jelölt családban az anya genotípusa 4-6 (az allélokat 
nagyság szerint növekvő sorendben számoztuk), míg az apáé 
5-6. Az egészséges testvér a 6-os alléit örökölte az apától és az 
5-öset az anyától. A beteg (1093) csak az apától örökölt alléit 
(az 5-ös számút), az anyatói azonban egyiket sem. 
Hasonlóképpen а В családnál a beteg (1081) egy 3-as alléit 
örökölt az apától, míg az anyától nem örökölte sem a 6-os, sem 
a 7-es alléit

Meglepő módon egy betegnél (1863. számú esetünk) 
ki tud tuk  zárni a deléciót a D7S1870 m arkert vizsgálva, 
ugyanis a beteg a polim orfizm usra nézve heterozigóta 
volt (2. táblázat). A deléció azonban detektálható volt 
m indkét elasztin gén m arker (ELNil, ELNil8) használa
tával.

A vizsgálatokat elvégeztük három olyan beteggel is, 
akiknek kérdéses volt a diagnózisa. Ezek közül kettőnek 
perifériás pulm onaris stenosisa volt a W illiams-szindró-

2. táblázat: A betegek genotípusa

Beteg ELINil ELINil 8 ELINÍ20 D7S1870

1081 del-3 ?-2 ?-G del-12
1089 ?-4 ?-2 ?-A del-11
1093 del-5 ?-2 ?-G ?-ll
1124 4-del 2-del A-del 7-del
1138 ?-5 ?-2 del-A ?-10
1151 6-del 4-? A-? 13-del
1172 del-5 ?-2 ?-A del-10
1420 4-del 2-? A-del 7-del
1863 3-del 4-del N. A. 9-10

Az első pozícióban az anyai, a második pozícióban pedig az 
apai allflokat tümntettük fel. del = alléi deléció; ? = nem infor
matív (nem dönthető el, hogy a beteg homozigóta a polimorfiz
musra nézve, vagy deléciója van); N. A. = nincs adat

m a egyéb tünetei nélkül, a harm adiknak SVAS-e volt, míg 
az arcvonások ennél a betegnél nem  voltak jellegzetesek. 
E három  betegnek a vizsgálata a WS deléció h iányát bi
zonyította, ezért a WS diagnózisa kizárható volt.

Megbeszélés

A W illiams-szindróma genetikai hátterének m egism e
rését célzó kutatások során döntő lépés volt an n ak  fel
fedezése, hogy a betegséggel együtt jár a hetes krom oszó
ma q ll.2 3  régiójában található, hagyományos cytogene- 
tikai módszerekkel nem látható mikrodeléció, és hogy ez 
a heterozigóta állapotú deléció magában foglalja a teljes 
elasztin gént (3). Ez a felfedezés a W illiam s-szindróm a 
mutációs analízisen alapuló diagnosztikáját is lehetővé 
tette. Mivel azonban megfelelően informatív genetikai 
markerek akkor még nem voltak ismeretesek, a fluores- 
cens in situ hibridizáción (FISH) alapuló diagnosztikai 
eljárás terjedt el, melyhez az elasztin gént tartalm azó  cos- 
m id próbák m a m ár kereskedelmi úton is hozzáférhetők 
(Oncor). Ezt a diagnosztikai eljárást már több m in t száz 
betegen elvégezték (10,15) és a WS betegek 90-95% -ában 
volt azonosítható ily módon a mutáció.

Igény volt azonban az alternatív diagnosztikai eljárá
sok iránt, ezért intenzív kutatás folyt olyan inform atív 
polim orfizm usok után, melyek alkalm azhatók lennének 
mutációs analízisre. Eddig két ilyen inform atív genetikai 
m arkert írtak le. Az egyik az elasztin génen kívül eső, de a 
deléción belül található D7S1870 polim orfizm us (7). A 
Gilbert-Dussardier és mtsai (7) által közölt huszonhét 
beteg vizsgálata során két olyan beteget találtak, akik bár 
klinikailag klasszikus WS betegek, mégis heterozigóták 
voltak a D7S1870 locusra nézve. Vizsgálataink so rán  mi is 
azonosítottunk egy ilyen beteget (1863. szám ú eset). Az 
elasztin gén polim orfizm usok azonban jelezték a deléció 
meglétét ebben a betegben. Következésképpen a deléció 
ebben a betegben rövidebb, m int a legtöbb esetben, 
azonban nyilván érinti azt a kritikus krom oszóm asza
kaszt, amelynek deléciója a klasszikus klinikai kép kiala
kulásáért felelős. Ilyen esetekben az elasztin génben ta
lálható polim orfizm usok használata feltétlenül szüksé
ges a megfelelő genetikai diagnózis felállításához.

Az általunk azonosított tetranukleotid  repeat poli
morfizmus (22) az eddig megvizsgált több m in t 40 kli
nikailag klasszikus WS betegnél (23, Urbán és m tsai nem
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publikált adatok) minden inform atív  esetben azonosí
to tta  a deléciót. Mivel a hetes krom oszóm a ql 1.23 rég ió 
jának  genetikai és fizikai térképezése rendkívüli ü tem 
ben folyik, ham arosan újabb m arkerek is a m utációvizs
gálat rendelkezésére fognak állni.

A mikroszatelliták használatának számos előnye van 
a FISH-ra alapozott technikával szemben. Gyors és egy
szerű PCR-en alapul. Lehetővé teszi DNS használatát, 
mely a továbbiakban tárolható és szükség esetén ism ét 
megvizsgálható. A szülők és testvérek hordozó volta k i
zárható a vizsgálat alapján. M eghatározható továbbá a 
deléciót hordozó kromoszóma szülői eredete. A jelen 
m unkában ism ertetett adatok alátám asztják azt a ko ráb 
bi megfigyelést (7,23), hogy a deléciók azonos valószínű
séggel találhatók az anyától, illetve az apától örökölt k ro 
moszómán.

A mikroszatellitákon alapuló mutációs vizsgálatok 
tették lehetővé továbbá azt is, hogy magyarázatot n yú jt
sunk arra, m iért olyan gyakori a de novo m utáció a 
W illiams-szindrómás betegek körében. Mivel a deléció- 
val szomszédos markerek között igen gyakran találunk  
rekom binációt (23), a deléciót nagy valószínűséggel 
egyenlőtlen crossing over okozza a meiózis során. Felté
telezzük, hogy a deléciós régiót határoló  genomikus sza
kaszok lehetővé teszik, hogy a két hom ológ krom oszóm a 
gyakran egymáshoz képest elcsúszva párosodjon és 
rekombináció révén deléció jöjjön létre.

A klinikai diagnózis m ellett a genetikai diagnózis 
megerősítő, illetve kérdéses esetekben döntő adatot szol
gáltathat. M olekuláris genetikai vizsgálatok arra utalnak, 
hogy az elasztin gén mutációja felelős az izolált (a WS 
egyéb kom ponensei nélkül jelentkező) SVAS k ia laku 
lásáért (16). Nem tudjuk azonban, hogy a W illiams- 
szindróm a egyéb tüneteiért is az elasztin gén vagy m ás, 
szomszédos gén deléciója-e a felelős. Genetikai té rk é 
pezési vizsgálataink (23) arra u talnak, hogy a deléció 
olyan nagy m éretű (nagyobb, m in t 106 nukleotid pár), 
hogy akár tíz gént is magába foglalhat az elasztin gént is 
beleértve. Eredményeinket m egerősíti két új közlemény, 
melyek egy-egy további gén delécióját is bizonyítják WS 
betegekben (5,17). Hamarosan lehetővé válik, hogy gén
specifikus p róbák  segítségével m eghatározzuk, m ely 
géneket é rin te tt a deléció a v izsgált betegben, és m i
lyen genotypus-phenotypus összefüggések igazo lh a
tók.

Genetikai tanácsadás esetén a szülők és az egészséges 
testvérek megnyugtathatok, hogy gyermekvállalás ese
tén nincs az átlagnépességhez képest fokozottabb kocká
zatuk arra, hogy W illiams-szindrómás gyermekük szü
lessen. Ritka esetekként tartják  számon a W illiams- 
szindróm a fam iliáris előfordulását (12, 14). Ezen ritka 
esetekben azonban, melyekben W illiam s-szindróm ás b e 
teg családot alapít, a prenatalis diagnosztika felajánlható 
a családnak. Genetikai vizsgálatunk segítségével ugyanis 
diagnosztizálható az 50%-os kockázattal betegnek szüle
tő magzat érintettsége.
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Ossificaló fibromyxoid tumor esete

Gábor Zsuzsa dr., Sápy Zoltán dr.2 és Szloboda Jenő dr.1
Fővárosi önkormányzat, Újpesti Kórház-Rendelőintézet, Budapest Patológiai Osztály (osztályvezető főorvos: Gerő Gábor dr.) 
Traumatológiai Osztály (osztályvezető főorvos: Zágh István dr.)1
Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, Patológiai Osztály Budapest (osztályvezető főorvos: Bodó Miklós dr.)2

A szerzők egy önálló entitásként újabban leírt ritka 
lágyrészdaganat esetét ismertetik. Az im m unhisz
tokém iai markerek Schwann-sejtes eredet mellett szól
nak. A tumorféleség sajátsága a velőshüvely daganato
sán átalakult sejtjeinek differenciálódási zavara, mely
nek eredménye csont-, nagyritkán porcszövet képző
dése. Biológiai viselkedését tekintve -  a rosszindulatú
ság esetenként mutatkozó hisztológiai jegyei ellenére -  
a daganat legfeljebb semimalignusnak, újabb term i
nológia szerint alacsony m alignitásúnak tekinthető.

Kulcsszavak: lágyrészdaganat, Schwann-sejt eredet

A case of ossifying fibromyxoid tumour. Recently de
scribed entity: ossifying fibromyxoid tum our o f soft 
parts is presented. Schwann cell nature of the prolifera
ting cells was dem onstrated by im m unohistochem ical 
means. This special kind of nerve sheath tum ors is 
characterised by pathological differentiation o f the 
cells, resulting bone and in som e cases additional carti
lage form ation. As for biological behaviour: in spite of 
occasional histological evidences of malignancy, no 
distant m etastases are to be expected. Local agressivity 
and recurrences may occur, thus designation is prefer
able as sem im alignant or according to more m odern  
term s as low-grade m alignant tum our.

Key words: soft-tissue tumour, Schwann-cell origin

A rendkívül sokarcú, és mimikrikészségben élenjáró 
lágyrészdagantok elkülönítő kórismézésében az im m un
hisztokémiai m etodikák elterjedése hasonló, robbanás- 
szerű fejlődést hozott, m int ami a malignus lymphomák 
esetében azok reklasszifikációjához vezetett. Míg azon
ban az utóbbiaknál a pontosabb diagnózis egyúttal dif
ferenciált terápiás protokollt is jelent, addig a lágyrésztu
m orok vontkozásában a korábbinál egzaktabb kórisme 
egyelőre alig nyújt többet a sebészi (esetleg az irradiá- 
ciós) radikalitás határait megszabó hozzávetőleges prog
nosztikai előrejelzésnél.

Enzinger és m tsa im k  1989-ben megjelent közleménye 
(3) óta tartjuk számon önálló entitásként a lágyrészdaga
natoknak itt ismertetett fajtáját. Az első közlést követő 
utánvizsgálatok szerint a schwannoma sajátos variánsáról 
van szó (2, 9), amelyben csont-, esetenként porcszövet 
irányába történő differenciálódást lehet megfigyelni. Noha 
a jelenség ismert volt korábban is (1, 4), több évtizedes 
anyag felgyülemlése, és modern metodikákkal történt 
átvizsgálása tette csak nyilvánvalóvá, hogy nem szórvá
nyos, véletlenszerű jelenséggel, hanem ritka tumorféleség
re jellegzetes diferenciálódási zavarral állunk szemben. A 
publikált esetek száma meglehetősen csekély: az 59 esetet 
feldolgozó alapmunka óta, harminc körül jár (5, 7,12), de 
hazai közlésről nincs tudomásunk.

Esetismertetés

Flarmincnyolc éves férfi alkarjának volaris izmai közül több 
éve lassan növekedő, fájdalmatlan térimét távolítottak el. A da
ganat az utóbbi hónapokban kényelmetlenséget, enyhe nyo

mási tüneteket okozott, az alkar distalis területein, ill. a kézen 
mozgás- vagy érzészavar, fájdalom nem volt. Más régióban 
látható vagy tapintható daganat nincsen, rtg és laboratóriumi 
vizsgálatok kóros eltérést nem mutatnak.

A feltáráskor 12x6 cm-es, a subcutis és az izmok között el
helyezkedő, hártyás tokba zárt dudoros képlet tűnik elő. A 
preparáláskor a n. brachialissal mutat összefüggést, arról azon
ban az ideg sérülése nélkül lefejthető. A felvágott daganat 
állománya csillogó, nyákos szigetekkel tarkított, szürkésfehér 
rugalmas szövet, a centrumában necroticusnak látszó kénsár
ga, részben bevérzett területtel és kisebb, tok közeli meszes 
tapintatú góccal. A kiirtás után a seb elsődlegesen gyógyult. A 
műtét utáni besugárzást követően fél évvel a beteg panasz- és 
recidívamentes, az elvégzett rtg és laboratóriumi vizsgálatok 
eredménye negatív. A beteg kétéves kontrollvizsgálatra nem 
jelentkezett.

Kórszövettani vizsgálat
A 10%-os pufferolt formaiinban rögzített exstirpátumból kivá
gott mintákat paraffinba ágyaztuk. Az 5-8 p vastag metszetek
ből H&E, van Gieson, Gömöri, alciánkék festés készült. S-100 
protein, vimentin, citokeratin, EMA és simaizom actin kimu
tatására immunhisztokémiai reakciót végeztünk (BioGenex 
Láb. San Ramon CA, avidin-biotin). A metszetekben a széleken 
kevés megtartott harántcsíkolt izomzattól hártyaszerű tokkal 
elhatárolva, kötőszöveti jellegű, megnyúlt vagy nyúlványos, 
kissé változatos nagyságú sejtek burjánzása látszik. A da- 

anat fő tömegét vizenyős, halvány metachromasiát adó, 
elyenként finom, szálcsás szerkezetű alapállomány adja, 

amelyben itt-ott vékony falú éröblök, ws. extravasatio is 
megfigyelhetők. A daganatsejtek mintegy úszva, néhol pedig 
a nyúlványaikkal összekapaszkodva és laza hálózatot képezve 
helyezkednek el.

Előfordulnak bizarr, hyperchrom magalakok, egy-egy torz 
magoszlás is. A tok közelében, sejtdúsabb területen a sejtek kol-
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4. ábra: Ossificaló fibromyxoid lágyrészdaganat, pozitív S-100 
protein reakció (avidin-biotin, 180x)

szomszédságában, annak mintegy szerves folytatásaként egyes 
kötegek örvényszerű lefutásba mennek át, a szerkezetük fel
lazult. Sorozatmetszet-szerű feldolgozáskor a daganat széli 
részén szabálytalan alakú, kicsiny, kiérett csontsziget tűnik elő 
(2. ábra). A daganatot határoló hártyát végigkövetve látszik, 
hogy a széli daganatsejtkötegek kisebb, levált részletei annak 
rétegei közé behatolnak, és kisebb daganatsejtfészkek eljutnak 
a tokon kívülre is (3. ábra).

Immunmarkereiket tekintve: a daganatsejtek S-100 protein
nel mutattak kifejezett (4. ábra), vimentinnel valamivel gyen
gébb pozitivitást, míg actint, citokeratint, EMA-t nem tartal
maztak.

Diagnózis: Ossificaló fibromyxoid lágyrészdaganat. Sejtdús 
részletei, a focalis atípia és a kezdődő invázió miatt a daganat 
legalábbis mérsékelten malignusnak tekinthető. A beteg gon
dos utánkövetése indokolt.

Megbeszélés

Lágyrészek daganataiban gyakran látni kötőszöveti me- 
taplasiát, a daganatos transzform áció során pluripotens 
képességeit visszanyert m esenchymasejteknek a külön
böző irányokba tartó  differenciálódási „kísérleteit”. A 
perifériás ideghüvely-daganatok között klasszikus pél
dája ennek a rhabdomyogen kom ponenst tartalm azó tr i
ton tum or (1,9). Rokonítható vele a szóban forgó ossi
ficaló fibromyxoid lágyrészdaganat, mely a differenciáló
dás irányát tekintve sajátságos. Elektronmikroszkópos és 
im m unhisztokém iai (2, 10, 11, 14) vizsgálatok tanúsága 
szerint ez esetben is a perifériás ideghüvely Schwann- 
sejtjeinek burjánzásával állunk szemben. Ily módon a 
csontképzésre hajló lágyrésztum or biológiai markerei -  
S-100 protein, glial-fibrillary protein (GFAP) (6,15), EM 
sajátságai, különösen a bazális m em brán (1,14) -  alapján 
elkülöníthető nemcsak a kötőszövet csontos metaplasiát 
m utató más daganataitól, de olyan extraskeletalis os- 
sealis m alignus daganatoktól is, m int a parossealis osteo
gen sarcom a, chondromyxoid sarcoma, amelyek, klinikai 
viselkedésüket, prognózisukat tekintve kivétel nélkül 
rosszabb indulatúak, s ezért kezelésükben is radikálisabb 
m egoldásokra ösztökélnek (4).

A daganat m ikroszkópos képe megtévesztő lehet, 
m ert az ideghüvely-daganatokra egyébként jellegzetes 
paliszádszerű magelrendeződés, a köteges (fascicularis) 
vagy az idegvégtesteket utánzó strukturáltság gyakran

1. ábra: Ossificaló fibromyxoid lágyrészdaganat. Myxosus és 
fascicularis gócok (H. E., Í80x)

2. ábra: Ossificaló fibromyxoid lágyrészdaganat. A tumort 
határoló kötőszöveti rostozat (jobbra, fent) alatt kicsiny 
csontsziget (H. E., 180x)

3. ábra: Ossificaló fibromyxoid lágyrészdaganat. Myxoid 
daganatos góc a szomszédos harántcsíkolt izomzat (balra) 
rostjai között (H. E., 180x)

lagénrostokban gazdag, egymást szeszélyesen keresztező, vas
kos kötegeket képeznek, melyekben a megnyúlt, párhuzamosan 
rendeződött, végeiken kihegyezett, hyperchrom magok hullá
mos rajzolatot adnak (1. ábra). A fenti, fascicularis terület
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hiányzik (3,7), vagy -  m int az ismertetett esetben -  csak 
nyomokan lelhető fel vagy éppen hogy sejthető. A biztos 
diagnózis ezért immunhisztokém iai vagy ultrastruk
turális vizsgálat nélkül úgyszólván lehetetlen.

A Schwann-sejtes daganat ossificaló variánsának dig- 
nitását illetően nem született egyértelmű állásfoglalás. Ese
tünk a rövid utánkövetés miatt ebben a vonatkozásban alig
ha szolgálhat érvekkel. Mikroszkópos képe -  a rostostok 
érintettsége, a viszonylagos sejtdússág, a myxoid elemek 
polimorfizmusa és mitotikus aktivitás, valamint a torz 
magoszlások -  azonban inkább a rosszindulatúság mellett 
szólna. Az eddig közölt, és a malignitás hisztológiai jeleit 
többé-kevésbé hasonlóan magán viselő esetekben viszont 
mindössze egy ízben fordult elő távoli metasztázis (3), s he
lyi kiújulás miatt is csak 11-ben vált szükségessé ismételt 
műtét (5). A szerzők többsége jóindulatúnak véli, hozzátéve, 
hogy elégtelen eltávolítás esetén kiújulásra lehet számítani. 
Sejtdúsabb tumorok esetközlői a citomorfológiai jegyek 
alapján alacsony malignitású daganatnak tartják (5,7).

A követendő terápiás gyakorlatot illetően leghelye
sebbnek a tum or szeszélyességével számoló óvatos állás- 
foglalás látszik. A rosszindulatúságra utaló szöveti saját
ságok meglétekor vagy hiányakor egyaránt recidívára 
esetenként hajlamos, sugárra érzéketlen daganatféleség, 
amelynek a megoldása sebészi. A prim er tum or esetén 
éppúgy, m int (veeidiv)ánál elegendő a széles lokális 
eltávolítás. Sejtdúsabb, fokozott mitotikus aktivitást m u
tató -  hisztológiailag sarcomatosus -  tum orok is, klini- 
kailag legfeljebb semimalignusnak, esetleg mérsékelt 
m alignitásúnak tekinthetők.

Valószínűleg ugyanez áll a megszokott végtagi vagy törzsi 
lokalizáción kívül, pl. a nyaki szerveken, ill. a pajzsmirigy 
közvetlen szomszédságában (7,12,14) vagy a kismedencében 
(13) észlelt példányokra és az újabban leírt, elsőre „fából 
vaskarikának” látszó, non-ossificaló variánsra is (5, 8). Utób
biaknál feltehetően nyákos elfajulást mutató közönséges 
schwannomáról van szó, amelynek a különössége mindössze 
abban rejlik, hogy szabad szemmel látható és kipreparálható 
perifériás idegelemekkel nem mutat anatómiai összefüggést.
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KLINIKAI FIZIOLÓGIA

A 20 m éteres ingafutás m egbízható
sága az aerobkapacitás becslésére.
McVeight, S. K. és mtsai (Queen Mar
garet College, Edinburgh): Ped. Exerc. 
Sei., 1995,7, 69.

A 20 méteres shuttle run  az egyik leg
népszerűbb „mezei” teszt az aerobka
pacitás becslésére, mivel nem  kell 
hozzá futópálya (mint pl. a 12 perces, 
Cooper-teszthez), nagyobb tornate
remben, hallban is elvégezhető, és fel
nőtteken elég szoros korrelációt ad a 
m ért aerobkapacitással. Gyermeke
ken a kapcsolat 0,54-0,87 között volt, 
feltehetően elsősorban azért, m ert a 
laboratórium ban jól definiálható „vi
ta maxima” kritérium ok nem  mindig 
teljesednek a pályateszteknél. A hihe
tőséget, a valódiságot és a testm éret
beli különbözőségeket vizsgálták 33 
gyermeken. A hangkazetta percen
ként fél km /ó sebességgel növelt táv
megtételre serkent, a teljesítm ényt az 
egymástól 20 méterre húzott vonalak 
közötti távolság megtételének száma 
jelzi.

A három szor megismételt teszt- 
eredmény elég nagy variabilitást m u
tatott, vagyis egy próba nem  elegen
dő. A 3 közül a legjobb futáseredmény 
és a m ért VO2 max. között 0,78-es r-t 
láttak. A bőrredők figyelembevétele 
(lapocka és felkar) jelentősen növeli 
az előrejelző egyenletek pontosságát.

[Ref: A z Eurofit próbacsalád pontos 
leírása magyar nyelvű hangkazettával 
együtt Barabár Anikó dr. fordításában 
a Testnevelési Egyetem könyvboltjá
ban beszerezhető'.]

Apor Péter dr.

Futószalag- és kerékpárterhelés ösz- 
szehasonlítása. Turley, К. R. és mtsai 
(Univ. Texas, Austin): Ped. Exerc. Sei., 
1995,7, 49.

46 gyermek, 9-11 évesek, két-két vita 
maxima futószalag és kerékpár-ergo- 
metriás terhelése azt igazolta, hogy a 
futás során 9 ,4-11,1%-kal magasabb 
a maximálisan felvehető oxigénmeny- 
nyiség. A korreláció 0,84-0,89 között

volt a két terhelés során m ért VO2 kö
zött. A lányok értékei (akár testtö- 
meg-kg-ra, akár testfelszínre számít
va) alacsonyabbak, feltehetően a ki
sebb izomtömeg, teljes hemoglobin, 
szívperctérfogat, fizikai aktivitás m i
att.

Bármelyik ergom etria megbízható, 
jól reprodukálható oxigénfelvétel
m axim um ot nyújt. A kerékpár-telje
sítm ény variabilitása kisebb volt, 
ilyen szempontból ez a megfelelőbb 
eljárás.

[Ref: A felnőtteken igazolt különb
ség alapján a kerékpár-teljesítmény
ből is becsülhető az aerobkapacitás 
(amely a módszertől függetlenül elér
hető legmagasabb oxigénfelvételt je 
lenti) s ennek alapján például a fittsé
gi kategóriákba sorolás megtörténhet 
(Orv. Hetil. 1989,130,1039-1043.]

Apor Péter dr.

DIAGNOSZTIKAI KÉRDÉSEK

A laparoszkópiás ultrahang-diagnosz
tika lehetőségei. Sohn, Ch., Wall- 
wiener, D. (Universitäts-Frauenklinik, 
Voßtrasse 9, D-69115 Heidelberg, 
Németország): Zbl. Gynäkol., 1996, 
118, 107.

A szerzők a hozzá nem  férhető, össze
növésekkel szövődött esetekben a 
szonográfiát laparoszkópiával kom 
binálták. Az optikai kom ponens egy 
ultrahanghoz alkalmas gasztroszkóp, 
amelynek végrésze a m inden irány
ban mozgatható vizsgálófejet tartal
mazza. A m űtét közben alkalmazott 
ultrahang a laparoszkópiás diagnosz
tikát és terápiát biztosítja és javítja. Az 
ultrahang kiegészíti a szövetekbe való 
betekintést, a laparoszkópia pedig 
ideális felülnézetet ad. Az átáramlási 
diagnosztika a helyszín előtt képes a 
m űtéti eljárást biztosítani. A lapa
roszkópos szonográfia a hüvelyi és 
hasi ultrahanghoz a diagnózisban és 
terápiában egyfajta haladáshoz vezet. 
A vizsgálófejet direkt azzal a területtel 
szemben helyezik el, amely a diagnó
zis szám ára nehezen hozzáférhető. A 
m űtét további menetét meg lehet ter
vezni, továbbá színes Doppler-ellen

őrzést a m űtét alatt javítani lehet. Szá
m os esetben ilyen módon, olyan máj- 
m etastasisokat sikerült kim utatni, 
amelyek hasi ultrahanggal nem  voltak 
láthatók.

Jakobovits Antal dr.

Appendicitis gyerm ekekben és fiatal 
felnőttekben. Doppler-szonográfiás 
és kórbonctani kölcsönviszony. Patri- 
quin, H. B. és mtsai (D epartm ent of 
Radiology, 3175 Chemin Cote Ste- 
Catherine, Montreal, Quebec H3T 
1C5, Kanada): Am. J. Roentgenol., 
1996,166, 629.

A szerzők 25 hasi fájdalom, vagy bél
betegség nélküli és 45 (1-25 éves) ap- 
pendicitisre gyanús, jobb alhasi kvad
ránsba lokalizálódó fájdalom ról pa
naszkodó beteget szonográfiával vizs
gálták. A rtériás jeleket kerestek szín
kódolt Doppler pulzáló készülékkel 
az appendixben és a környező szöve
tekben, amelyeket osztályoztak: szór
ványos (1—2), mérsékelt (3 -4), vagy 
bőséges (>4) csoportra. A reziszten
cia indexet m érték. H arm inc beteget 
m egoperáltak és ezek sebészi tüne
teinek és kórbonctani leleteinek ösz- 
szefüggését vizsgálták.

A 25 kontroll személy közül szo
nográfiával az appendixet 10 esetben 
találták meg. A Doppler véráram lási 
jel nehezen található meg. Egy vagy 
két színes hom ály volt látható a féreg
nyúlványban vagy a szom szédságá
ban 4 esetben. A másik 6 esetben ala
csony vagy hiányzó diastoles vér
áram lást észleltek.

Heveny szövődm énym entes ap- 
pendicitist 13 betegben találtak bősé
ges Doppler-jelekkel (>4) az appendix 
teljes hosszának nagy részén. A dia
stoles véráram lás nagy volt. Heveny 
elhalásos appendicitist, perforációval 
11 gyerm ekben figyeltek meg. Az ap
pendix abnorm álisán vastag volt m in
den esetben, 8 betegnél a nyálkahár
tya folytonossága megszakadt. Tá
lyog, vagy helyi folyadék nem  volt 
megfigyelhető. Nyolc esetben Dopp
ler-jel nem volt látható az appendix 
csúcsán. Két gyermek appendixét kö
rülvevő szövetben bőséges D oppler
jeleket észleltek.

Recidiváló vagy idült appendicitist 
találtak 3 betegben, akiket előzőleg 
Crohn-betegség v. pszichoszom atikus 
betegség m iatt kezeltek, vagy nem
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specifikus hasi fájdalomnak tarto ttak . 
Az appendix Doppler-jelei az a p p en 
dix csúcsáig tartanak, illetve o tt vég
ződnek. Más betegséget találtak 3 b e 
tegben, akikben az appendixet nem  
sikerült látótérbe hozni. Bőséges, szí
nes jel volt a bélfalban és a szom szé
dos szövetekben a has jobb alsó 
kvadránsában. Két betegnek C rokn- 
betegsége és egy 3.-nak nem gyan íto tt 
terhessége derült ki. Az appendix  
m indegyikben normális volt.

A norm ális appendixet nehéz m eg
találni. A heveny, szövődménymentes 
appendicitis számos Doppler-jelet ad. 
A nagy diastoles véráramlás a gyulla
dással társult értágulatot tükrözi. Az 
elhalt és perforált appendix csúcsa 
rendszerint nem  ad Doppler-jelet. A 
nem  elhalt résznek szórványos D opp
ler-jelei vannak, a diastoles vérfolyás 
a heveny szövődménymentes appen- 
dicitishez hasonló. Idült appendicitis- 
ben a vakbélnyúlvány sokkal kevésbé 
erezett, am it a kevés Doppler-jel és a 
gyenge diastoles véráramlás bizonyít.

Végeredményben jó összefüggés 
van az appendix erezettsége, a D opp
ler-jelek és a kórbonctanilag k im u ta 
tott gyulladás helye között. Heveny 
gyulladásban az appendix legna
gyobb része hypervascularizált; nek- 
rosis és perforáció esetén a vasculari- 
tás csökkent és kevés vagy nincs 
Doppler-jel, különösen a csúcson 
(rendszerint ez a perforáció helye). 
Recidiváló vagy idült appendicitisben 
csak a heveny gyulladás helye m utat 
Doppler-shiftet, rendszerint a szerv 
csúcsán. A nekrozissal és perforatió- 
val szövődött appendicitis a szom szé
dos szövetekben is gyulladáshoz ve
zet. Doppler-jelek figyelhetők meg 
ezekben a szövetekben is, beleértve a 
húgyhólyag falát is. Az ilyen jelek 
megléte appendixre kell, ahogy irá 
nyítsa a vizsgáló figyelmét. A d iag n ó 
zist csak akkor lehet kim ondani, ha 
ezeket megtalálták.

Jakobovits A n ta l dr.

Súlyos mellkasi fájdalom, d iagnoszti
kus EKG és ileus. Reymond, J.-M. és 
m tsa (Cardiology, and Medical Cli
nics, D epartm ent of Internal M edici
ne, University Hospital, Geneva): 
Lancet, 1996,348, 1560.

65 éves, elmeosztályon fekvő, szellem i 
fogyatékos férfi reggel szédült, du. fájt

a melle és elájult. Vérnyomása 80/40 
Hgmm, pulzusa 120/min. Szívelégte
lenségre utaló jelei nem  voltak. Az 
EKG-ja súlyos szív-ischaemiának fe
lelt meg: A V 1,V 2 ésV 3 elvezetések
ben ST-elevatio negatív T-hullámok- 
kal. Akut myocardialis infarctusnak 
diagnosztizálták és az instabil haemo- 
dinamikai állapot miatt dopam int ad
tak. Hat ó ra  múlva az ileus klinikai 
képe alakult ki és a H tk-értéke 48%- 
ról 33%-ra csökkent.

Az UH folyadékot és bizonytalan 
képkörvonalakat jelzett a hasüreg
ben. A CT léprupturát talált intraperi- 
tonealis vérzéssel. Splenektomia után 
a beteg gyorsan megjavult. A kardiális 
emzimek m indig norm álisak voltak, 
távozásakor az EKG-ja is. Fél év után a 
beteg jól van.

A szívinfarktust többféle betegség 
utánozhatja, a legtöbbször akut peri
carditis, m yocarditis és aorta-dissec- 
tio, ritkábban akut pancreatitis, oe- 
sophagus-ruptura és cholecystitis. 
Már lép rup tu rá t is írtak  le bal vállba 
kisugárzó mellkasfájdalommal (Kefir
jei), de ennek az akut myocardialis in- 
farctuséval azonos EKG-változatát, 
mint az esetünk, még nem közöltek.

Az ST-szakasz elváltozást a lehetsé
ges koronáriás betegben az elhúzódó 
alacsony vérnyom ás okozhatta a 
transm uralis ischaemia következté
ben.

Kollár Lajos dr.

Kifejezett libidónövekedés rabieses 
nőbetegen. Dutta, J. K. (Bhaskar Ganj, 
Balasore, India): Postgrad. Med. J., 
1996, 72, 554.

Indiában elsősorban kóbor kutyák, 
valamint alkalom szerűen canin ex- 
kretorok okozzák az em beri veszett
séget, mely évente 25-30000 esetben 
vezet halálhoz. Újaban divers nemi 
megnyilvánulásokat írtak  le e meg
betegedésben. Néhány ilyen betegben 
eleinte egyetlen kóros tünet az exces- 
siv libido; a szerző ezt észlelte fiatal 
nőbetegén.

A 28 éves férjezett nő hirtelen fel
lépő, igen erős nemi vágyról számolt 
be, mely férjét nagyon meglepte, te
kintettel a rra , hogy 9 évi házasságuk 
alatt hasonlót sohasem tapasztalt. Az 
általános vizsgálat nem  m utatott kó
rosat; a beteg tudata teljesen tiszta 
volt s sem  laboratórium i, sem neu

rológiai eltérést nem  találtak. 3 nap 
múlva hydrophobia alakult ki s a be
teg az első tünetek kezedetétől szám í
tott 1 hét elteltével meghalt. Kiderült, 
hogy 2 hónappal korábban egy kóbor 
kutya m egharapta (az állatról köze
lebbi adatot nem  tudtak beszerezni). 
Prophylacticus vaccinatiót a beteg 
nem  kapott. A kórism e veszettségnek 
bizonyult, melyet az agyban kim uta
tott Negri-testek is alátámasztottak.

Endémiás országban az em beri fer
tőzéseket legtöbbször csak a hydro
phobia felléptekor ismerik fel. A sexu
alis m anifestatiókért a limbicus rend
szer (amygdaloid magvak, hippocam 
pus, parahippocam palis gyrus, gyrus 
cinguli és a pre-piriform  mezők) érin 
tettsége a felelős, mely controllálja a 
visceralis activitást s az érzelmi és ne
mi m agatartást. Néhány betegen a 
priapismus az egyetlen tünet a beteg
ség felléptének kezdeti szakában. 
Ugyanakkor a priapismus emellett 
sarlósejtes anaem iában, leukaemiá- 
ban, szikláshegységi foltos lázban és 
néha W ilson-kórban is felléphet, sőt, 
m aláriában is. Egy 56 éves indiai, ve
szettségben szenvedő betegen olyan 
kifejezett volt a penis érzékenysége, 
hogy m ár enyhe érintése is erectiót és 
ejaculatiót okozott. Burmái betegen is 
észleltek m ár veszettség okozta felfo
kozott libidót.

Ha az orvos nem  ismeri a rabies 
nemi m anifestatióit [melyeknek külön  
értéke, hogy gyakran ezek képezik az 
első klinikai tüneteket -  Ref.], a kóris
me megállapítása késik vagy tévútra 
megy s így szükségtelenül nő az orvo
si és egyéb ellátó személyzet veszé
lyeztetése is.

Major László dr.

Színvakság és rectalis vérvesztés.
Meijer Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2013.

M id-Glamorgani (Wales) orvosok 
prezentáltak a British Medical Jour
nalban (1996,313, 594.) 3 nőt, akiknél 
rectalis vérvesztés állt fenn és akiknél 
késett a diagnózis, m ert a betegek 
színvakok voltak. Végül a nők p a rt
nere észlelte a vérvesztést, am it addig 
diarrhoeának véltek. Az egyikük ade- 
nocarcinom ában szenvedett, a m ásik 
2 esetben jóindulatú elváltozás, az 
egyiknél diverticulitis, a m ásiknál he
m orrhoid okozta a vérzést. A rész
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leges színvakság a dyschromatopsia 
jóform án csak férfiaknál fordul elő, 
8%-ban és a piros és zöld össze- 
tévesztésében nyilvánul meg a csa
pokban abnorm is pigm ent található. 
A brit orvosok csak egy kom m entárt 
találtak a rectalis vérzés és színvakság 
összefüggésére. Egy am erikai orvos 
figyelmeztetett arra, hogy színtévesz
tés az ok színvakoknál. A betegnél a 
feleség kikérdezése bizonyította a rec
talis vérvesztést. A brit orvosok sze
rin t a házastárs észlelése a döntő, így 
nem késik a diagnózis.

Ribiczey Sándor dr.

Műtét előtti tűbiopsia: bevált mód
szer a tapintható mammatumorok- 
nál, melyeknél nagy a gyanú a malig- 
nitásra. Zonderland, H. M. és mtsai 
(Leiden) Ned. Tijdschr. Geneesk., 
1996,140, 1952.

A tűbiopsia, mint a hárm as diagnosz
tika kiegészítő vizsgálata értékes eljá
rás a tapintható és rosszindulatúságra 
gyanús m am m atum orok vizsgálatá
nál. 274 betegnél 279 tapintható elvál
tozást találtak a triplediagnosztikával 
(ez a fizikális vizsgálatnak, a mammo- 
gráfiának -  szükség esetén kigészítve 
echografiával és a cytológiai punctió 
kombinációja) m alignitásra gyanús 
esetben egy tűbiopsiát is elvégeztek. 
Ezt 89 elváltozásnál palpatio segít
ségével végezték el és 190 esetben 
echovezetés segítségével történt. A tű 
18 gauge vastagságú volt. Az eredm é
nyeket összehasonlították a végső di
agnózissal; 19 volt jóindulatú elvál
tozás és 260 volt malginus tum or, kö
zülük 10 nem  volt invazív.

A triplediagnosztika 63 elváltozás
nál egyértelműleg m alignitást m uta
to tt ki, ez m inden esetben bebizonyo
sodott. A tűbiopsiánál 208 esetben a 
vizsgálat m alignitást m utatott ki, köz
tük nem volt hibásan pozitív az el
bírálás, de 3 esetben bizonyult az el
bírálás hibásan negatívnak. A nem 
döntő eredm ényt adó tűbiopsiák ará
nya, ha az palpatio segítségével tö r
tént, nagyobb volt (35%), m int amikor 
echográfia útján vették a tűbiopsiát 
(7%). Ha a tűbiopsia azt eredményez
te, hogy „nem  invazív carcinoma”, 
nem  lehetett biztosan állítani, hogy a 
tum or tényleg nem invazív-e. A 264 
beteg közül, akiknél m egtörtént a 
m űtét, 59-nél, (22%) az egyöntetűen

triplediagnosztikával kimutatott rosz- 
szindulatúságnál nem  volt szükség 
fagyasztott metszet-vizsgálatra. Ha a 
fennm aradó csoportnál a tűbiopsia 
eredményéhez a triplediagnosztika 
eredményeit hozzáadták, akkor 137 
esetben (52%) bizonyították az in
vazív carcinomát és a fagyasztott m et
szet vizsgálata elm aradhat. Végered
m ényben a tűbiopsia értékes kiegészí
tés a triplediagnosztikához és a jövő
ben csökkenteni fogja a fagyasztott 
m etszettel történő vizsgálatot. A vizs
gált betegek általános életkora 56 éves 
volt. A poliklinikai sebészei az első je 
lentkezésükkor a betegeket 4 csoport
ra osztották: „benignus”, „bizonyta
lanul jóindulatú” „bizonytalanul ma- 
lingus” és „malignus” csoportra. M in
den betegnél elvégezték a mammo- 
gráfiát, szükség esetén az echográfiát. 
A cytológiai punctiót echovezetéssel 
a radiológus végezte és a képalkotást 
is. Az eredmények alapján 5 csoportra 
osztották a betegeket, az előbbi 4 cso
port mellett az ötödik „a nem döntő” 
csoport. A tűbiopsiát kezdetben a se
bész végezte, ezt rendszerint a beteg 
m ásodszori megjelenésekor alkal
m azták az ambulancián, de később a 
radiológus végezte el a beavatkozást, 
és akkor ha a képalkotási vizsgálatkor 
és a cytológiai vizsgálatnál az ered
m ény „bizonytalanul m alignus” vagy 
„m alignus” osztályozást kapott. 89 
esetben a sebész végezte el a biopsiát, 
palpatio vezetése mellett, eldobható 
biopteur segítségével. 190 esetben 
echo-vezetés mellett végezték ezt, a 
bőrm etszés érzéstelenítése 0,5%-os li- 
docain kis mennyiségének befecsken
dezésével történt. Kiértékelésénél is
mét használták az 5-ös beosztást. His- 
tológiai vizsgálat a 279 elváltozás 
közül 264-nél történt; 15 esetben volt 
az elváltozás benignus, 239 esetben 
invazív volt a carcinom a és 10 volt 
nem  invazív carcinoma. 4 esetben a 
cytológiai és a tűbiopsia nem m uta
tott malignitásra, ezért konzervatív 
kezelést alkalmaztak, ezeknél 1 év 
m úlva sem m utatkozott malignus nö
vekedés. 11 esetben „invazív carcino
ma” diagnózisnál m etastasisok voltak 
kim utathatók, ezek alapján a 279 
tapintható m am m atum or közül 19 
volt jóindulatúnak és 260 malignus- 
nak minősítve, utóbbiak közül 10 
nem  m utatott invazivitást. A műtét 
közben készült fagyasztott metszet 
vizsgálata szükséges rossz, mutatja a 
bizonytalanságot, a triplediagnoszti

ka nem  teszi feleslegessé a fagyasztott 
metszetes vizsgálatot, nélküle 23%-os 
volt szerzőknél csak a biztosan ma
lignus diagnózis, egyebütt ez 35-43%- 
ban fordul elő. Ha a „bizonytalanul 
m alignus” véleményezetteket is hoz
zászámítjuk, erősen növekedik a ma- 
lignusok száma. A cytológiai punctio 
megítélése nagy szakértelm et igényel. 
Egy hibás pozitivitás hibás műtétet 
tesz lehetővé, ezért fagyasztott m et
szet-vizsgálatot alkalm aznak.

Ribiczey Sándor dr.

A tüdő apró gócos elváltozásainak 
transthoracalis biopsziája. Westcott, 
J. és m tsai (Dept, of Radiology, Hospi
tal of St. Raphael New Haven): Radio
logy, 1997,202, 97.

A tüdőparenchym a gócos elvátozá- 
sainak transthoracalis biopsziája szé
les körben alkalmazott, biztonságos, 
jó diagnosztikai értékű eljárás. A be
avatkozások részben átvilágítás, rész
ben CT segítségével történnek. Ez 
utóbbira főként akkor kerülhet sor, 
am ikor az elváltozások m éretük miatt 
a hagyományos rtg.-vizsgálattal bi
zonytalanul, vagy egyáltalán nem  áb
rázolódnak. A szerzők 64 elváltozás
ból 75 biopsziát végeztek, ahol a gó
cok 5-15 mm nagyságúak voltak. Az 
aspirációs mintavételhez 20G. vastag
ságú eszközt használtak. Amennyiben 
a nyert anyag a beavatkozást követő 
gyors (15-20 perc) elemzés során 
diagnózisra alkalmatlan volt, úgy az 
aspirációt megismételték. Negatív cy
tologia esetén, ha annak lehetőségét a 
klinikum  is támogatta, ism ételt m in
tavétel nem  történt. Összességében a 
radiológiai és cytológiai lelet 21 be
nignus és 43 m alignus elváltozást 
véleményezett. 3 betegnél a cytológiai 
diagnózis álnegatívnak bizonyult, a 
pozitivitást az elváltozás progresszív 
növekedése, megismételt szövethen
ger biopsza, illetve m űtét igazolta. A 3 
eset egyikéből a kenetek ism ételt á t
tekintése 1 betegnél igazolta a malig
nitást. Szövődményként p tx  27%-ban 
alakult ki, de mellkasi csövezés csak 3 
betegnél volt szükséges. A biopsziák 
eredményeként 31 betegnél a műtét, 
illetve thoracoscópia elkerülhetővé 
vált.

Puskás Tamás dr.
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CSECSEMŐ- ÉS 
GYERMEKGYÓGYÁSZAT

Friss fagyasztott plazma, plazmapót
szer vagy cukoroldat korai, profilak- 
tikus adása koraszülötteknél: rando- 
mizált vizsgálatsorozat 2 év utáni 
eredményei. Tin, W. -  NNNI Trial 
Group (D epartm ent of Paediatrics, 
South Cleveland Hospital, M iddles
brough TS4 3BW, UK): Lancet, 1996, 
348, 229.

A több, m int 8 héttel idő előtt született 
koraszülötteknél igen jelentős a hae- 
m orrhagiás és ischaemiás agykáro
sodás kockázata. Egy korábbi vizsgá
latsorozat alapján felvetődött, hogy 
friss fagyasztott plazma (FFP) profi- 
laktikus adása csökkentheti ezt a koc
kázatot, de nem  tisztázta, hogy az u lt
rahangvizsgálattal megállapítható pe
riventricularis vérzés csökkenése va
jon  az FFP hemosztatikus hatásának  
vagy az intravaszkuláris volumen sta 
bilizációjának köszönhető-e. Az FFP 
hatásának tisztázására végezték el azt 
a vizsgálatsorozatot, aminek a végső 
összefoglalását adja ez a cikk. A vizs
gálatsorozatba 776,32. gesztációs h é t
nél fiatalabb koraszülöttet vontak be: 
257-en FFP-t (20 ml/kg/15 perc, a b e 
sorolás után azonnal, 10 ml/kg 24 ó rá 
val később), 261-en csupán volum en
pótlásként plazm apótszert (Gelofusin 
20 ml/kg/15 perc és 10 ml/kg 24 órával 
később), 258-an cukorinfúziót 
(60-120 ml/kg/24 ó 10%-os dextrose 
vagy dextrose-salina) kaptak. Az 
egyes csoportokba való besorolás 
nagyon szigorú feltételek mellett te l
jesen véletlenszerűen történt. A vizs
gálatba nem  vonták be a rendkívül 
éretlen (<23 g. s.) vagy kis súlyú (<500 
g), illetve túlságosan súlyos állapotú  
újszülötteket. Az öszehasonlítás a lap 
ja a komoly hallás-, látás-, m ozgás-, 
mentális fejlődésbeli károsodás 
nélküli túlélés volt. Az előző vizsgála
tokkal való összevetéshez feldolgoz
ták az első hat héten belül tö rtén t 
koponya-ultrahangvizsgálatok e red 
ményét és a kórházi elbocsátáskori 
állapotot, de az összehasonlításnál 
elsődlegesen a 2 éves korban végzett 
rendkívül alapos fejlődésneurológiai, 
látás- és hallásvizsgálat eredm ényét 
vették figyelembe. A vizsgálatba 1990. 
január és 1992. május között született 
újszülötteket vettek be. Az újszülöttek 
17%-a halt meg az első négy héten  
belül és további 5% kétéves kor előtt.

A halálokok hasonlóak voltak a 3 
vizsgálati csoportban és nem volt kü
lönbség a súlyos neurológiai károso
dás következtében meghaltak számá
ban sem. Nem volt statisztikailag 
szignifikáns különbség a szenzoro- 
neurális és neurom otoros fejlődés 
tekintetében sem. A súlyos károsodá
sok (vak, süket vagy nem  tud járni) 
aránya is hasonló volt 2 éves korban 
(180/21, 174/20 és 176/28). A súlyos 
károsodás nélküli gyerekek intelli
genciamegoszlása a norm ál populá
cióval megegyező volt m ind a három 
csoportban.

A vizsgálat összefoglaló eredménye 
végül is az, hogy FFP vagy plazm apót
szer ru tinszerű  adásának, a koraszü
löttek születés u táni állapotának sta
bilizációja során, sem elméleti, sem 
gyakorlati indoka nincs. (Ami term é
szetesen nem  jelenti azt, hogy nem 
kell vér- vagy vérkészítm ényt adni 
anaemia vagy hypotensio miatt!) Ez a 
rutin valószínűen abból a téves im 
presszióból fakad, hogy az alacsony 
vérnyomás term észetszerűen veszé
lyezteti az agyi vérátáram lást és az 
alacsony vérnyom ás oka rendszerint 
a csökkent intravaszkuláris térfogat. 
A tény ugyanakkor az, hogy a születés 
során foetalis distress jeleit mutató 
újszülötteknél bizonyított, hogy az 
intravaszkuláris vértérfogat magas, és 
az csak fokozatosan csökken le a m é
hen kívüli élethez való adaptáció so
rán. Beverley és m tsai 80 újszülöttnél 
végzett sorozat ultrahangvizsgálata 
megerősíteni látszott az FFP profilak- 
tikus adásának jótékony hatását, de 
azóta végzett nyom on követéses ult
rahangvizsgálatok ezt nem  erősítet
ték meg. Az agyi parenchym át nem 
érintő vérzéses elváltozások általában 
jó prognózisúak, míg az ischaemiás 
elváltozásoknak legalább olyan fontos 
szerepük van a késői m orbiditásban, 
mint a vérzéseknek. Ultrahanggal 
nem m inden ischaemiás elváltozás 
detektálható, m ég az első hat hét so
rán végzett sorozatvizsgálatokkal 
sem. Ebben a vizsgálatsorozatban 49, 
2 éves korban súlyos károsodást m u
tató gyerm ek közül a 6 hetes korban 
végzett ultrahangvizsgálat 32-nél jel
zett ventriculom egaliát vagy paren- 
chymaelváltozást, de ugyanakkor 
ugyanezt lehetett észlelni 43 esetben a 
364 károsodás nélkül túlélő gyermek
nél. A fals-pozitív arány 12%, míg a 
fals-negatív arány 35%. Figyelemre 
méltó, hogy a károsodás nélkül túlélő

gyermekek mintegy felénél talált az 
ultrahangvizsgálat súlyos, tartós ká
rosodáshoz elegendő elváltozást -  és 
ez is az ultrahang vizsgálat korlátáit 
jelzi.

A szerzők alacsony dózisú indo- 
m ethacin adásától (ami éppenséggel 
az agyi vérátáram lást csökkenti) re
m élik a periventricularis vérzések 
kockázatának csökkentését. Ennek 
megerősítésére azonban hasonló pon
tos és nagyarányú vizsgálatsorozatra 
lenne szükség.

[Ref: Ehhez még hadd tegyem hoz
zá, hogy a cikk legtanulságosabb része 
talán éppen az volt, hogy a vizsgálat- 
sorozatot mennyire pontosan tervez
ték és mennyire szigorú kautélák mel
lett (úgy a csoportokba osztást, a cso
portokon belüli kezelést, mint a szülői 
tájékoztatást illetően) folytatták le.]

Kováts Ákos dr.

Vasterápia hatása a cognitiv funk
ciókra, vashiányos, nem anaemiás 
fiatal lányok randomizált vizsgálata 
alapján. Brunner, A. B., Joffe, A., 
Duggan, A. K. és mtsai. (Division of 
General Pediatrics, Department of 
Pediatrics Johns Hopkins University 
School of Medicine, Baltimore, USA. 
Lancet, 1996,348, 992.

A vashiány a világ lakosságának kb. 
20%-át érintő hiánybetegség. A beteg
ség nem  korlátozódik a fejlődő orszá
gokra, az USA-ban is az anaemia fő 
okát képezi, a fiatal lányok 25%-ánál 
fordul elő. A vashiányos állapotnak 
számos, az egész szervezetet érintő, 
nem  haematológiai következménye 
ism ert: a fizikai állóképességet és a 
teljesítményt rontja, gyermekek n ö 
vekedésében, szellemi fejlődésében 
visszam aradást okoz, az im m unoló
giai védekezőképességet csökkenti. A 
vasraktárakban, így a központi ideg- 
rendszerben is a vastárolás ham arabb 
csökken, mint ahogy a vashiány a w s  
képzést érintené. A cognitiv és visel
kedés megváltozása független lehet a 
haemoglobin koncentrációtól. Vaste
rápiában részesülő vashiányos anae
miás betegek, a haemoglobin érték 
emelkedése előtt gyakran számolnak 
be emlékezet, figyelem, teljesítőké
pesség javulásról. A csökkent agyi 
vastárolás károsíthatja a vastartalm ú 
enzimek aktivitását, funkcióját, a 
neurotransm itterek, mint a dopam in,
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serotonin és a noradrenalin degranu- 
lációját. A fiatal lányok és fiatal asszo
nyok a vashiány kialakulásának fő ve
szélyeztetett csoportját képezik, a pu
bertás alatti fokozott vasigény, a m enst
ruációs vérvesztés és a korlátozott vas
felvétel miatt.

A szerzők fiatal lányoknál gyakori, 
anaem ia nélküli vashiánynak, a cog- 
nitív funkciókra való hatásának jobb 
megértése céljából random izált ket
tős vak, placebo kontrollált vizsgálat
ban értékelték a vasterápia figyelem
re, emlékezőképességre, tanulásra k i
fejtett hatását. A tanulm ányban 716 
lány vérmintáját vizsgálták vashiány 
irányában. A vizsgáltak közül 112 
(16%) szenvedett vashiányban, 14-nél 
anaem ia is kialakult, 98 vashiányos, 
de nem  anaemiás közül 78 (96%) vett 
részt a vizsgálatokban. 5 lánynál a 
vizsgálatot anaemizálódás miatt meg
szakították. Végül 73-an fejezték be a 
tanulm ányt. A vizsgált és a kontroll 
csoport (39-39 fő) között induláskor 
nem  volt lényeges különbség a ferritin 
szint, haemoglobin érték és a cognitív 
tesztek eredményei között. A részt ve
vők random izáltan 8 hétig 650 mg fer- 
ro-sulfátot, ill. placebót kaptak na
ponta kétszer. A haematológiai vizs
gálatokat és a cognitív teszteket a ke
zelés megkezdése előtt és a befejezé
sekor végezték el. A kezelt csoportban 
a ferritin szint szignifikánsan emelke
dett és javulást m utatott a szóbeli ta 
nulás és emlékezőképesség is. A szer
zők vizsgálati eredményeik alapján a 
vashiány további, nem  haematológiai 
hatásainak vizsgálatát javasolják.

Szabó Klára dr.

Ki veszi észre a kiütéseket? A menin
gococcus betegség korai diagnózisa 
és kezelése. Andrew, E, Riordan, I. és 
m tsai (Inst, of Child Health, Univers. 
of Liverpool, Liverpool L 69 3 BX. 
D epartm . of Med. Microbiol., Anglia): 
BMJ., 1996,. 3J3, 1255.

A meningococcus betegség kezdőd
het hirtelen és órákon belül halálhoz 
vezethet. A késlekedés a diagnózis 
felállításában és a kezelés elkezdésé
ben csökkentheti a túlélés esélyét. En
nek egyik oka az, hogy a szülők nem 
ism erik fel gyerm ekük betegségének 
súlyosságát, m ásrészt az orvosok té
vednek a kórism e felállításában. A 
pontos információ a meningococcus

betegségről (septicaemia) úgy a szü
lők, m ind az orvosok számára rend
kívül fontos.

A szerzők prospektiv tanulm ányt 
végeztek 18 hónap alatt 4 kórházba 
meningococcus betegséggel bekül
dött gyermekbetegről. A beküldéskor 
minden szülőt megkérdeztek, hogy 
milyen specifikus tüneteket figyelt 
meg gyermekénél, milyen okok kész
tették arra, hogy orvoshoz forduljon 
és milyen kapcsolat volt az orvossal a 
gyermekének betegsége alatt. 126 
gyermeket küldtek be meningococcus 
betegséggel, akik közül 13 meghalt. A 
gyermekek átlag életkora 20 hónap 
volt (3 hónapos kortól 14 éves korig). 
Neisseria m eningitidist 78 betegből 
izoláltak. A kórházi felvételkor 113 
betegnek volt kiütése. Az egyéb tüne
tek közül gyakorisági sorrendben a 
láz (122), a lethargia (112), a hányás 
(96), a fejfájás (41), és a tarkókötö tt
ség (14) szerepelt. A szülők leggyak
rabban a kiütések észlelése miatt for
dultak orvoshoz, tehát ők voltak az el
sők, akik észrevették a kiütéseket. A be
küldés előtt parenterális Penicillin ke
zelésben részesült a meningococcus 
betegségnek tarto tt gyermekek több
sége. Késleltetett volt a kezelés a bekül
dés után 15 betegnél, akik közül 10-nek 
volt kiütése, 1 gyermek meghalt.

Tanulságként egy beteg rövid tö r
ténetét ism ertetik  a szerzők. 3 éves 
fiúgyermek éjszaka lázas lett, reggelre 
lethargiássá vált. 14 órakor maculo- 
papulosus kiütések léptek fel, ekkor 
látta orvos, aki kanyarónak tarto tta  
megbetegedését. Mivel állapota nem 
változott, 15 óra 20 perckor sürgőssé
gi osztályra vitték, ekkor kezdődött 
vérzéses kiütése, ezt azonban ott nem 
vették észre. 17 óra 30 perckor a kör
folyamat m eningococcusnak bizo
nyult és antibiotikus kezelést kezdtek, 
de a beteg m ár shock állapotba került. 
Intubálás, lélegeztetés, resuscitálás és 
gyógyszeres kezelés ellenére hypoten- 
zív m aradt és 23 órakor meghalt. A 
szerzők két képet m utatnak a papu- 
lózus kiü tésekről és a bevérzett ex- 
anthem ákról.

A tanulm ányból kiderül, hogy a 
meningococcus betegség fő jellem ző
jét, a kiütéseket, a legtöbb szülő észre
veszi még a kórházba való küldés 
előtt és ez a fő oka annak, hogy orvos
hoz fordulnak. Elhúzódik a kezelés, ha 
az orvos nem  ism eri fel a kiütést, ami 
a meningococcus betegség tipikus 
jele.

M iután a meningococcus m egbe
tegedés halálozása csökkenthető a ko
rán m egkezdett antibiotikus kezelés
sel, feltétlenül szükséges, hogy a szü
lők megfelelően inform áltak legyenek 
a vasculáris jellegű kiütésekről, m i
után ők az elsők, akik ezeket észlelik 
és ezzel a sürgős kezelés elkezdését 
elősegítik. Szükséges, hogy az orvos 
felkérje a szülőket arra, hogy a lázas, 
lethargiás, hányó gyerm ekükről érte
sítsék, ha  kiütés jelenik meg rajtuk, 
m ert ilyen esetekben szám ításba kell 
venni a meningococcus betegség le
hetőségét. A szülők inform álása kap
csán előtérbe kell hogy kerüljön a ki
ütések fontossága. Az általános orvo
sokat és az ügyeleteseket is meg kell 
tanítani a meningococcus septicae
mia kiütéseinek felismerésére, hogy a 
beteg megfelelő időben kapjon Peni
cillint.

Baranyai Elza dr.

Csecsemők rotavirus fertőzése, mint 
későbbi rotavirus infectio elleni vé
delem. Velazquez, F. R., M atson, D. O. 
és m tsai (Dept, of Infectious Diseases 
Instituto Nációnál de la Nutricion, 
Mexico City, Center for Pediatric 
Research, Childrens Hospital of the 
King’s Daughters and Eastern Virgi
nia M edical School, Norfolk): N. Engl. 
J. Med., 1996,335, 1022.

A rotavirus A fertőzés világszerte el
terjedt a csecsemő- és gyerm ekek kö
zött. A fertőzés következménye széles 
skálájú lehet, a tünetm entes és az élet
veszéllyel fenyegető d iarrhea megje
lenésében. Fejlődő országokban becs
lések szerin t évente 870000 áldozattal 
járhat. É rthető, hogy a védőoltás nagy 
terhet venne le a közegészségügy vál
láról. Természetes im m unitás kifejlő
dik m inden  ismétlődő infectio után és 
újabb fertőzések következtében kiala
kult a rotavírussal (r) szem beni im 
m unitás. A védettség lehet teljes és 
változó fokozatú. A r. törzsek serotí- 
pusai a proteinek külső capsidjában 
levő neutralizáció alapján m eghatá
rozottak. Az orális vaccina élő törzsek 
attenuált tulajdonságával azonos m ó
don nyújtana védelmet, m int a te r
mészetes fertőzés. Több polyvalens 
vaccina nyújthatna védelm et vala
m ennyi serotípussal szem ben. Mexi
kói csecsemőket újszülöttkortól kezd
ve vizsgáltak, hogy m egállapíthassák
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a p rim er és következő fertőzések kö
vetkezményét, a védőhatás m ennyisé
gi és m inőségi tulajdonságát, összeha
sonlítva a tünetm entes fertőzések, a 
különböző serotípusok tulajdonsá
gaival. A G serotípus szerepe a rein- 
fectióban is a vaccina alapkérdése a 
következtetés szerint.

Mexikó közelében élő közösségben 
végezték a vizsgálatokat, előírásnak 
megfelelően a beleegyezések b irto 
kában. 200 újszülött vizsgálatát két 
éven keresztül folytatták, otthoni kö r
nyezetben. Az esetleges klinikai tüne
tek m ellett a táplálásról, a csecsemők
re vonatkozó adatokról és helyzetről 
az anya beszámolója alapján ítélték 
meg a csecsemők állapotát. Enterális 
tünetek  vagy egyéb betegség m iatt 
kérték  az orvos véleményét. R.-vírus 
fertőzés bizonyítása a széklet tenyész
tés és a serum  antirotavirus IgA, IgG 
titerének  alapján történt. Ú jszülött
kor u tán  4 havonként, enterális tüne
tek esetében hetenként ismételték a 
vizsgálatokat. Az ismétlődő fertőzé
sek klinikai tünetei enyhébbek voltak 
az első fertőzés tüneteinél.

A következmények intenzitása fo
kozatosan csökkent. A tünetm entes 
fertőzések bizonyítéka két vizsgálat 
közötti időben a serologiai titerem el- 
kedés értéke. Prim er fertőzést 6 hóna
pos korúak  34%-ában, 1 éves korúak 
67% -ában, 2 éves korúak 96%-ában 
fedeztek fel. Második, újabb fertőzést 
korosztályok szerint 4, 30, 69%-ban, 
harm adik  fertőzést, még ritkábban 
láttak  az ötödik fertőzés a 2 éves ko r
osztályban csupán 13%-ra apadt. En
nek megfelelően csökkent az enteri- 
tisek súlyossága. Megelőző, egyéb fer
tőzések kum ulatív védőhatása bizo
nyított volt. A természetes r. vírus fer
tőzés m ind  a tünetekkel járó, m ind a 
tünetm entes alakjában hom otypicus 
védelm et nyújt újabb infectióval 
szem ben. Két természetes fertőzés 
középsúlyos-súlyos fertőzéssel szem 
ben a továbbiak során védelmet nyújt. 
Ebből a rra  lehet következtetni, hogy 
az attenuált vaccina több adagjára 
lenne szükség, hogy megvédje a hu 
m án bélcsatornát a vad vírushoz ha
sonlóan hatásosan.

A vizsgálatok útm utatóként tekint
hetők, hogy a kifejlesztett vaccinák 
összehasonlíthatóak lennének, ho
gyan változik a r. epidemiológiája az 
im m unizáció következtében. Kumu
latív im m unitás elérésére szolgálna a 
legelterjedtebb G típust is tartalm azó

vaccina és védelm et nyújtana a kö
zépsúlyos és súlyos tünetekkel szem 
ben. A kiterjedt immunizációval elér
hető lenne vad vírussal szem beni 
védelem, annak átvitelét meggátolva 
megvédene csecsemő és kisgyerm e
kek súlyos fertőzés okozta enteritiszé- 
től és következményeitől.

Farkas Éva dr.

Egy satnya hároméves, aki a silány 
ételt szerette, v. M ühlendahl, K. E. és 
m tsa (Kinderhospital Osnabrück): 
Lancet, 1996,348, 1705.

Egy hároméves a lemaradt fejlődése, 
lassú, ügyetlen mozgása és állandó 
gennyes orrfolyása miatt került felvé
telre. Az anya a gyermekét szerette, de 
az orvossal nem  működött együtt. Az 
apa közönyös volt. Egészségesen fej
lődő testvéreivel szemben a beteg m in
dig a pépes ételeket kedvelte, idegen
kedett a rágós zöldségtől és a gyü
mölcstől. Magassága, testsúlya és fej- 
körfogata kisebb. A maxilláin kifejezett 
csontos hypertrophia látszik, orrából 
savós váladék csurog. Szájon át légzik.

A radiographia súlyos rach itist 
m utatott. A serum  Ca 2,15 mmol/1 
(norm . 2,3-2,6), phosphat 2,44 
mmol/1 (1,0-1,6), alk. phosphatase 
10791 mU/ml (750 alatt), parathyroid 
horm on 3223 pg/m l (9-55), 25-hyd- 
roxyvitamin D3 11 ng/ml (10-60), 
1,25 dihydroxyvitamin D3 196 pg/m l 
(18-62). 3 hónapos vitamin D3 és Ca 
kezelés után a se. Ca, az alk. phospha
tase és a csont-radiographia változat
lan maradt.

Az érthetetlen súlyos rachitis, a k i
fejezett hyperparathyreosis, alacsony 
Ca, magas phosphat és normális D-vi- 
tam in szint m iatt nyomoztak az iro 
dalom ban és megváltoztatták a beteg 
étrendjét. A pépes ételt és a banán t 
nagyrészt kiküszöbölték és több kal
cium ban gazdag zöldséget adtak. 
Ezzel a diétával az utóbbi 12 hónap  
alatt nőtt a gyerm ek magassága, em el
kedett a súlya és olyan mozgékonnyá 
vált, m int a testvérei. Megszűnt az o r r 
folyása és a maxilla csontos hyper- 
trophiája, visszanyerte egészségét, ak 
tivitását és életöröm ét. Az anyát azon
ban nem  lehetett meggyőzni: nem  en 
gedélyezte a további vizsgálatokat.

Egyik lehetséges diagnózis a D-vi- 
tam in-resistentia, de a hyperphos- 
phataem ia nem  illik bele e képbe. Az

állatorvosi irodalom ban azonban 
mégis találtak hasonló konstellációt a 
fogságban tarto tt lem urok (m akim a
jom) között: hypocalcaemiás rachitis, 
hyperparathyreoidism us, hyperphos- 
phataemia, m andibula-deform itás és 
csökkent mozgékonyság, amelyet ét
rend-változtatással meg tud tak  gyó
gyítani.

A közlemény tanúsítja, hogy ki
fizetődik az étrend alapos felderítése 
és az irodalom  beható tanulm ányozá
sa. A gyerm ek további vizsgálatát 
azért nem  tudták folytatni, m ert „az 
anyja csim pánz”.

Kollár Lajos dr.

Lázgörcsök: prognózis és kezelés.
Brouwer, О. F. és m tsai (Leiden, 
Utrecht, Groningen): Ned. Tijdschr. 
Geneesk. 1996,140,1801.

Utoljára 1981-ben írtak  lázgörcsök 
kezeléséről a holland hetilapban, 
szerzők az elmúlt 15 évi fejlődésről 
számolnak be. „Lázgörcsről” fiatal 
gyermekeknél beszélünk, ha láz ese
tén öntudatvesztés következik be, 
melyhez m otorikus jelenségek társul
nak. A gyermekek kora ilyenkor több
nyire 3 hónap és 5 év között. De csak 
akkor beszélünk lázas gyermekeknél 
lázgörcsről, ha nem a központi ideg- 
rendszerben van a lázgörcs oka (me
ningitis, encephalitis) vagy a gyer
meknél ismeretes agyi elváltozás 
okozza a görcsöt (pl. nem  perinatalis 
asphyxia, mely károsította az agyi 
működést) és nem fordult elő náluk 
agyi görcs előzőleg láz nélkül. A fel
sorolt esetekben „láznál előforduló 
görcsről” beszélünk. M egkülönbözte
tünk típusos és nem típusos lázgör
csöket. A típusosak rövidebb ideig 
tartanak m int 15 perc és generalizált 
klonikus és tonikus-klonikus karak
terűek. A gyerm ek gyorsan tér eszmé
letre és nincsenek postictalis kiesési 
tünetek. Egy lázas periódusban egy 
görcsös szakasz jelentkezik. A típusos 
lázgörcs hosszabb ideig ta rt és focalis, 
vagy asym etriás megjelenésű. Postic
talis tünetek jelentkezhetnek és 
ugyanabban a lázas periódusban több 
görcsös szakasz jelentkezhet. A meg
különböztetés a prognózis felbecsülé
se miatt fontos, bár tudni kell, hogy a 
differenciálás önkényes, vannak gyer
mekek, akiknél a kétfajta típus felvált
va fordul elő. Az összes gyermek
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közül 2-5% 5 éves kora előtt egy vagy 
több lázgörcsön esik át. Egyes csalá
dokban gyakoribb a lázgörcs, 10%- 
ban a következő gyermeknél is jelent
kezik. Ha a szülők közül egyiknél for
dult elő, a gyermeknél 50%-ban je 
lentkezhet. A lázgörcsös gyermek 
30-40% -ánál ism étlődhet a jelenség, 
ilyenkor a harm adik gyermekek fele 
kaphat lázgörcsöt. A gyermekek 9%-a 
kap azonban többet, m int három  ro 
ham ot. Minél fiatalabb korban jelent
kezik az első roham, annál nagyobb a 
recidívák száma. Az 1 évnél fiatalabb- 
nál az esély 50%-os, az idősebbnél ez 
28%-os. Az első roham nál a 40°C láz a 
recidiva viszonylatában kedvezőbb. 
Láz nélküli görcs 2-5% -nál fordul elő 
a lázgörcsös gyermekeknél, ilyenkor 
gyakoriak az atípusos ismertetőjelek: 
problémásak az előtörténetek, fejlő
dési lemaradás, motorikus zavarok, 
melyek infantilis encephalopathiára 
m utathatnak. Rokonoknál láz nélkül 
jelentkező convulsiók is előfordulhat
nak ilyenkor. Ha nincsen jelen kocká
zati tényező, később epilepsia jelent
kezhet 1-2,5%-nál. Ha egy a rizikóté
nyezők közül jelen van, az esély 6-8% . 
3 kockázati tényezőnél a rizikó kb. 
50%. A lázgörcsös gyermekeknél az 
epilepsia kockázata 1%-os. A lázgör
csös gyermekek később, egyik kutató 
szerint 3 éves korukban, egy m ásik 
szerint 7 éves korukban nem m arad
tak el a hasonló korúak fejlődésétől. A 
kezelés elsősorban a láz okának m eg
szüntetésére irányul, másrészt a ro 
ham  csökkentéséből áll. Először a 
m eningitis és encephalitis kizárását 
kell elérni. A nyakszirt merevsége 
egész fiatal gyermeknél hiányozhat, 
főleg a csökkent öntudatnál. Ajánlatos 
lumbálpunctióval tisztázni a dg-t. 
Legtöbb esetben a roham ról utólag 
értesül az orvos. Ha roham ot észlel, a 
diazepam  0,5 m g/ttkg-onkénti adag
ban rectalisan oldatban adandó a 3 
éven aluliaknál, idősebb gyerm e
keknél az adag 1,0 mg diazepam/ttkg. 
Ha a gyermek m ár túl van a roham on 
és visszatért az öntudata, nem  indi
kált a diazepam. A gyermekeknél a 
javulás 30 percen belül következik be. 
A megismétlődő roham ok megelőzé
sénél jó lehet az interm ittáló m ód
szerrel rectalisan bevitt diazepam, a 3 
éven aluliaknál 5 mg 2 X naponta és 3 
éven fölüli gyermekeknél 2 x naponta 
7,5 mg, ha a láz meghaladja a 38,5°C- 
ot. Ezzel a m ódszerrel egy vizsgálat
nál 39%-kal csökkenthető volt a ro 

hamok száma. Egy másik vizsgálatnál 
a 8 óránként adott 0,33 m g/ttkg di
azepam 38,1°C feletti rectalis hőm ér
sékletnél 80%-ban csökkentette a re
cidívák számát. A diazepam mellék
hatása az ingerültség, elesettség, ataxia, 
melyek 30-60%-nál jelentkezhetnek, 
de enyhék a tünetek. A lázcsillapítás
nál jelentkezhetik a rebound tünet, 
azaz a lázcsillapító hatásának meg
szűntével felszökik a láz és újból jelent
kezhet a lázgörcs. Légzési depressio di
azepam adásnál nem jelentkezik. Napi 
állandó prophylaxisnál csak a diazepa- 
mot javasolják, rectalis adásban. Van
nak, akik fenobarbitalt javasolnak 
4-5mg/ttkg/naponta,de ez aluszékony- 
ságot okozhat és viselkedési elváltozást, 
a valproinsav ilyesmit ritkábban okoz. 
Mindenesetre a gyermekek száj üregét 
ki kell üríteni, a diazepamoldat rectális 
beadásánál oldalfekvésbe kell hozni a 
gyermeket, hogy az aspiratiót megelőz
zük. A diazepam végbélbe juttatásához 
a fecskendőre egy kis plasztik toldalék 
szükséges. A diazepam interm ittáló 
adása az utolsó 15 év legértékesebb 
tapasztalata lázgörcs kezelésében.

Ribiczey Sándor dr.

К-vitamin és gyermekkori rák: sta
tisztikai tanulmány Alsó-Szászor- 
szágban. von Kries, R., Göbel, U., 
Hachmeister, A. és mtsai (Institu te for 
Social Paediatrics and Adolescent 
Medicine, Ludwig-Maximilians-Uni- 
versity, Heiglhof str. 63, 81377
München, NSZK): Br. med. J., 1996, 
313, 199.

Golding és m tsai 1992-ben arró l szá
moltak be, hogy az újszülöttkori pa- 
renterális К-vitamin profilaxis két
szeresére növelte a gyerm ekkori car
cinoma kialakulásának a kockázatát.

A gyerm ekkori carcinoma időbeli 
trendjének alakulása valószínűtlenné 
tette a kockázat ilyen m értékű növe
kedését a К-vitam in kockázatnövelő 
szerepét azonban nem lehetett telje
sen elvetni.

A közlemény szerzői (a D üssel
d o rfs  H einrich-H eine G yerm ekklini
ka és a Mainzi J. Gutenberg Egyetem 
Orvosstatisztikai és Inform atikai In
tézetéből) a rra  vállalkoztak, hogy 
vizsgálataik alapján m egerősítik vagy 
kizárják a K-vitamin profilaxis és a 
gyermekkori carcinoma közötti ösz- 
szefüggés lehetőségét.

A К-vitam in expozíciót vizsgálták 
és hasonlították össze leukaemiás, il
letve egyéb m alignus tum oros és 
kontroll gyermekekben. A vizsgála
tokat Alsó-Szászországban (Németor
szág É-NY-i része) végezték. A carci- 
nomás gyermekek adatai a német 
gyermek-carcinom a nyilvántartásból 
származtak. A szükséges dokum entá
ciót a kezelő orvos, illetve a szülő 
bocsátotta rendelkezésre.

272, 1988. júl. 1. és 1993. jún. 30. 
között diagnosztizált, 30 napostól 15 
éves, leukaemia, nephroblastom a, 
neuroblastom a, rhabdom yosarcom a 
és más idegrendszeri tum or m iatt ke
zelt gyerm ek és 334 megfelelően kivá
lasztott, carcinom ában nem  szenvedő 
azonos nem ű és korú gyerm eknél ha
sonlították össze a К-vitam in profi
laxisra vonatkozó adatokat.

A szerzők nem találtak összefüg
gést a parenterális К-vitam in expozí
ció és a gyerm ekkori carcinom a kö
zött.

Barna Mária dr.

„Protein-losing”-enteropathia gyer
mekkorban. Nuysink, M. és mtsai 
(Tilburg, Nijmegen, Utrecht): Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 1885.

Hypoalbum inaem ia gyermekeknél 
perifériás oedemákkal, duzzadt szem
héjakkal, arccal és testsúlynövekedés
sel jelentkezik. Okozója a fejlődésben 
levő országokban kom oly alultáplált
ság, főleg fehérjebevitel-hiány. A dif
ferenciáldiagnózisban Hollandiában, 
a máj elégtelen m űködésére, a vesék
re, a fokozott fehérjevesztésre és a 
tractus digestivusnál a fokozott „pro
tein losing” enteropatiára (PLE) gon
dolunk. 2 betegüket ism ertetik , akik
nél PLE fordult elő.

Első beteg egy 3 éves leány, görcsös 
hasi fájdalmai, hányás és láza miatt 
került vizsgálatra. A betegség 1 hete 
tart, felvételnél enyhe dehydratio, 
apathia, egyébként nem  találtak kóro
sat. Nem volt proteinuria, a laborered
mények norm álisak. 4 nap múlva 
melaena jelentkezett, az elvégzett bél
vizsgálatok negatívak voltak. A beteg 
arca oedem ássá vált, We enyhén emel
kedett, és hypoalbum inaem ia jelent
kezett (album in 21 g/1). Tensio nor
mális, nem  volt proteinuria, de foko
zott intestinalis an titripsinérték  (190 
ml/24 h, norm álisan <15), m int a PLE
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jele mutatkozott. Két hét alatt elmúlt a 
hasfájás, de az oedema és ascites foko
zódott. 4 hét múlva macroscopos hae
maturia, komoly és aselectív protein
uria jelentkeztek, a We 53 mm, a serum- 
album inérték 10 g/l-re csökkent, a 
serumcreatininérték normális volt. A 
vizeletben dysmorph erythrocytákat 
találtak, melyek glomeruláris elválto
zásokra mutattak. Vese-, és bőrbiopsia 
történt, a bőr lelete normális, a vesében 
diffus endocapillaris proliferatiókat és 
IgA depositiókat találtak a glomerulu- 
sokban. A hypoalbuminaemiát, (PLE, 
később proteinuria következtében) és 
az IgA depositiókat a glomerulusok- 
ban a Henoch-Schönlein-betegségnek 
tulajdonították. A beteget albumin 
infusiókkal és furosemiddel kezelték. 
Egy év múlva megszűnt a haem aturia 
és a proteinuria.

M ásodik beteg egy 19 hónapos 
leány, akit hasfali oedema és az alszá- 
rak oedémája miatt vettek fel. Pár hó
nap óta nőtt a hasa, naponta 1-3X 
nagytömegű, kásás sárgásbarna szék
letet ürített, étvágya csökkent, a vizelés 
rendben, csökkent a hossznövekedése, 
a családban nem volt vese- vagy bél
betegség. A lehangolt gyermek nem  tu 
dott m ég járni és csak 2 szót tudott. 
Dystrophiás küllemű, tensio normális, 
kerek a hasa, ascitese és hasfali oede- 
mája van. We 6 mm, Hb 7,3 mmol/1, 
haem atokrit 0,37 1/1, leucocyta
373 X 109/l, májon és vesében nem  talál
tak elváltozást. Total fehérje 46 g/1, 
erősen csökkent у globulinértékkel: 4,9 
g/1 (normálisan 7-17). Nem volt pro
teinuria, de az antitripsintartalom  a 
faecesben 12,7 mg/g (normálisan <2,6), 
erősen megszaporodott. IgA ellen
anyag gliadin ellen 1970 arbitrair egy
séget tett ki (normálisan <4). Echogra- 
phiával a bélfal megvastagodott, Gast- 
roduodenoscopia biopsiával történt. A 
Giardia-kenet a duodenumból nem 
m utatott ki parasitákat. A boholyatro- 
fia és az epithelhyperplasia alapján a 
valószínű dg: coeliakia. A beteg gluten- 
től mentes diétát kapott, melyet az első 
6 héten oligomer diétával egészítették 
ki, az oedema eltűnt, a serumalbu- 
minkoncentráció normálissá vált, a fej
lődési visszamaradás megszűnt.

Ribiczey Sándor dr.

Súlyos kombinált immundefektus
ban szenvedő beteg csontvelő-átülte
tése három lépésben. Stiehm, E. R.,

Roberts, R. L. és m tsai (A Californiai 
Egyetem Gyermekgyógyászati Tan
széke, Los Angeles): New. Engl. J. 
Med., 1996,335, 1811.

Súlyos autoszom ális recesszív im 
m undefektusban szenvedő egyhóna
pos leány gyerm ek, 6 és fél éves nem  
HLA (Hum an Leukocyta Antigén 
rendszer) identikus leánytestvérétől 
kapott csontvelőt. A nagyobbik gyer
mek (a csontvelő donor) előzőleg 
édesapjától egy HLA haplotípusban 
eltérő HLA m ism atched (részben el
térő) csontvelőt kapott hasonló okok
ból. Betegségét 6 és fél hónapos ko
rában diagnosztizálták szájpenész, a 
nyirokcsomók hiánya és a tüdőben 
hallható kétoldali szörtyzörejek alap
ján. 2300-as abszolút lym phocyta- 
szám mellett nem  voltak T-sejtjei, ala
csony szérum  IgG és IgA koncentrá
ció mellett. 8 hónapos korában T-sejt 
depletált (T-sejt m entesített) apai 
csontvelőt kapo tt előkészítő kezelés 
nélkül. A csontvelő-átültetés u tán  a 
GVHD (graft versus host disease) 
megelőzésére cyclosporin A és szte- 
roid kezelésben részesült. Az első 
transzplantáció u tán  a gyermek álla
potában nem  következett be szám ot
tevő javulás és HLA vizsgálattal apai 
eredetű sejteket nem  találtak vérében. 
A beteg 31 hónapos korában édesap
jától újabb csontvelőt kapott az 
előzőhöz hasonló körülm ények kö
zött. 4 hónappal a m ásodik transz
plantáció után  T-sejtjeinek 95%-a 
donor típusú volt. Két évvel az ese
ményt követően az intravénás im 
munglobulin pótlást abbahagyták. 
Később védőoltásait megkapván 
megfelelő ellenanyag szintje alakult 
ki. A család harm adik  gyermeke (a 
második egészséges leánygyermek 
után) az elsőhöz hasonló im m unde
fektusban szenvedett. HLA típusa az 
első gyermek transzplantáció előtti 
haplotípusával azonos volt. Az első 
gyermek T-sejtjei MLC-ben (kevert 
lymphocyta kultúra) nem  reagáltak a 
harm adik gyerm ek T-sejtjeivel, an
nak ellenére, hogy az apai T-sejtekkel 
pozitív reakciót adtak. A szerzők az 
első gyermek csontvelejét alkalm as
nak tarto tták  a harm adik  gyermek 
csontvelő-átültetésére. 5 hetes korá
ban a beavatkozást elvégezték. A gyer
mek 17 hónapos korában tünet-, és 
panaszmentes, jól fejlődik. A két beteg 
gyermek azonos haplotípusa és az 1. 
beteg sikeres haploidentikus csontve

lő-átültetése tette lehetővé a 2. beteg 
sikeres transzplantációját.

A szerzők feltételezése alapján az 
eltérő HLA típusú T-sejtek gyors ese
m énym entes megtapadása a 2. beteg
ben azzal magyarázható, hogy az első 
beteg lym phocytái toleránsak voltak 
a 2. beteg HLA antigénjeivel szemben. 
Ez a három  lépcsős csontvelő-transz
plantációs m ás immundefektusban is 
sikeresen használható.

Béres Zsuzsa dr.

DIABETOLÓGIA

A diabetes mellitus diagnosisának 
klinikai értékelése a glycált haemo
globin értékek analízisének felhasz
nálásával. Peters, A. L. és m tsai (De
partm ent of Medicine, UCLA School 
of Medicine, Los Angeles, Calif): 
JAMA, 1996,276, 1246.

A diabetes mellitus megfelelő időben 
történő diagnosztizálásának nehézsé
gét jelzi az is, hogy az USA-ban az 
újonnan felfedezett II típusú cukor
betegek közel 25%-a már az első diag
nosztizálás időpontjában retinopathiá- 
ban szenved, ami a diabetes 7-10 éves 
előzetes fennállását valószínűsítheti. 
A jelenleg használt diagnosztikus 
kritérium ok 1. kétszer megismételt 
éhomi vércukorérték >7,8 mmol/1 2. 
kontrollálatlan diabetes szimptomái 
>11,1 mmol/1 random vércukor 
értékekkel 3. OGTT- (orális glukóz to
lerancia teszt) „pozitivitása” kétszeri 
ismétlés esetén. A terhes nők vizsgála
tától eltekintve, a gyakorló orvosok 
többsége alig használja az OGTT 
tesztet, s ennek kétszeri m egism ét
lésétől m ég többen tekintenek el. A 
szerzők a Bayes-féle meta-analízis se
gítségével vizsgálták az orális cukor
terhelés és a HbAic-szintek (átlag + 
SD) statisztikai összefüggését. Céljuk 
az volt, hogy  igazolják; helyettesít
hető-e a HbAic-érték mérésével az 
OGTT. A glycált haemoglobin mérése 
egyszerűbb és a betegnek kényelme
sebb, és „fiziológiásabb” m ódszer az 
OGTT-nél. A HbAic jól korrelál a mic- 
rovascularis szövődményekkel, mint 
azt a DCCT tanulmány is bizonyította. 
1966 és 1994 jún. között 31 kutatócso
port m unkáját tekintették át s végül 
18 tanulm ány, 11276 vizsgált szemé
lyének adatait (HbAic, éhom i vércu
kor és OGTT) használták fel. A nor
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mái glukóz tolerancia teszt esetén az 
éhomi vércukorérték <6,4 és a 2 órás 
glukóz terhelés vércukor adata pedig 
<7,8 mmol/1. Az OGTT a fizikai inak
tivitástól, a cukorterhelést megelőző 
néhány nap 150 gr alatti szénhidrát 
bevitelétől függően abnormális érté
keket adhat, a 48 órán belül végzett is
métlés esetén a reprodukálhatóság 
csekély m értékű. A cukorbetegeknek 
kevesebb, m int 20%-os aránya nyeri a 
diagnózisát OGTT-vel. A DCCT és a 
Kumanoto study esetén a HbAic átla
gos értéke 7,1%-ot m utatott s ezen 
betegekben a microvascularis szö
vődmény progressiójának csökkené
se egyértelmű volt. A 8,1% feletti 
HbAic esetén a m icroalbum inuria ki
alakulásának kockázata hirtelen meg
növekedett. A Pima indiánok esetén 
az éhomi vércukorérték, OGTT és a 
HbAic kóros adatai szorosan korre
láltak a m icroangiopathias szövőd
mények prevalenciájával, incidenciá- 
jával A m eta-analízis igazolta, hogy a 
7%-os HbAic-érték jól felhasználható 
határvonal a valószínűen diabeteses 
populácó meghatározására. A 7%-os 
HbAic-érték szenzitivitása 99,6%, a 
nyilvánvalóan („clearly”)-diabeteses 
egyedekben. 7% HbAic-értéknél az 
OGTT teszttel 89%-os arányban volt 
bizonyítható a cukorbetegség, 7%- 
ban IGT-t és 4%-ban normál szén
hidrát anyagcserét észleltek. A hyper
tonia, az obesitás és hyperlipidaemia 
a 7% alatti HbAic-, vagy 6,4-7,8 
mmol/1 éhom i vércukorérték esetén 
is, m int önálló kockázati tényező 
külön-külön kezelendő s évente ellen
őrizendő. A 7% feletti HbAic-érték 
szorosabb observatiót, gyakoribb el
lenőrzést kíván. Fontos a HbAic m e
todikai standardizálása. A glycált hae
moglobin szint és az éhomi vércukor 
mérés kom binációja jó diagnosztikus 
kiindulópont, az utóbbi <6,4 értéke a 
norm ál anyagcsere, a 7,8 feletti adat a 
diabetes mellitus, a 6,4-7,7 mmol/1 
közötti érték az IGT vagy diabetes 
mellitus diagnózisát adhatja meg. A 
glycaemiás kontroll alapköve a rend
szeres HbAic-szint mérés. A 7% feletti 
HbA íc-érték terápiás konzekvenciát 
jelent. Az OGTT epidemiológiai jelen
tősége kétségtelen, bár ezt a gyakorló 
orvosok ritkábban használják. A le
egyszerűsített form ula szerint a 7% 
alatti HbAic-adat főleg a diéta, a m oz
gáskultúra változtatását, 7% feletti a 
HbA íc-érték pedig a farmakológiai 
„intervenció” szükségét jelezheti a

különböző microvascularis szövőd
mény kifejlődésének és a progressio 
preventiójának elérése céljából.

Tóth Lajos dr.

Phenforminhoz társult tejsav acido
sis importált phenformintól. Lu, H.
Ch., Parikh, P. R, Lorber, D. L. (Lorber: 
Div. of Endocrinol., New York Hosp. 
Med. Center of Queens, 56-45 Main 
St., Flushing, NY 11355., USA): Diab. 
Care, 1996,19, 1449.

Az USA-ban 1977-ben a phenform int 
kivonták a forgalomból, m ert halálos 
tejsav acidosisokról szám oltak be sze
dése során. Most a m etform in van fel
futóban az USA-ban is és a világ más 
részeiben is. Éppen ezért eléggé meg
lepő, hogy az alábbi esetism ertetés az 
USA-ból származik, mégpedig phen- 
formin okozta acidosisról. Ez úgy volt 
lehetséges, hogy Kínában még hasz
nálják a phenform int és egy kínai dia
beteses férfi nyilván magával vitte a 
szert az USA-ba is.

A 67 éves diabetesesnek 2 éve fe
dezték fel Kínában cukorbaját és 
3x2,5 m g phenform inra állították. 
Amikor New York-ban kórházba ke
rült, a phenform in mellett ginseng 
tablettát, valamilyen teakeveréket és 
3x25 mg glibenclamidot is szedett. 
Kórelőzm ényében máj-, vagy vese
károsodás, alkoholizálás nem  szere
pelt.

Felvételekor nem volt tiszta tudat
állapotú, 1 napja volt hasm enése és 
hányása. A laboratórium i vizsgálatok 
0,5 m m ol/l-es vércukorszint mellett 
alacsony kálium , bicarbonat, pH és 
magas lactat-szintet (24,6 mmol/1) 
jeleztek. Infúziós koncentrált dextro
se bevitel m ellett nátrium -bicarbo- 
nátot is kapott infúzióban és gépi léle
geztetésben is részesült. A kezdeti 
igen alacsony vércukorszint gyorsan 
rendeződött és 4 nap alatt a többi 
kóros laboratórium i param étert is si
került norm alizálni, a gépi lélegezte
tést is megszüntették 14 óra múlva. 
Amint a beteg kóros laboratórium i 
param éterei rendeződtek, átvizsgál
ták a vese- és májműködés irányában 
is, ezek norm ális értéket adtak. Végül 
a beteget csak diétára fogva jó  általá
nos állapotban engedték el az 5. na
pon.

Az eset tanulsága az, hogy még for
galomban lévő phenform in-készít-

mények szedése során tejsav acidosis 
felléptével ma is számolni kell.

ív dny i János dr.

Kettős vak és placebo kontrollos vizs
gálat az inzulint igénylő II. típusú di
abeteses betegek acarbose kezelésé
nek biztonsági és hatásossági megíté
lésére. Coniff, R. F. és m tsai (Miles 
Pharm aceut. Div., West Haven, CT 
06516, USA): Diabetes Care, 1995, 18. 
928.

Európa után az USA is igyekszik fel
zárkózni az acarbose helyének megál
lapításában a diabetes terápiájában. A 
Seaton T. B. vezette m unkacsoport 
m ulticentrikus vizsgálatban győző
dött meg az acarbose biztonságáról és 
hatásosságáról. Összesen 207 olyan II. 
típusú diabetesest választottak ki a 
terápiás kísérletre, akiknek testsúlya 
legalább 3 hónapja stabil volt, inzulint 
m ár legalább 2 hónapja kaptak  és 1 
hónapja m ár nem szedtek sulfonyl- 
urea-készítm ényt. A placebo és acar
bose hozzáadásával végzett vizsgálat 
24 hetes volt, utána még 6 héten át fi
gyelték a betegek szénhidrát-anyag
cseréjének alakulását. Az acarbose 
hatásosságának megítélésére a HbAic 
alakulását, továbbá a napi inzulin 
adagjának csökkenését tekintették.

Az acarbose indulási napi adagja 
3x50  mg volt, ezt 6 hetenként szükség 
szerint emelték, egészen 3 x 300 mg- 
ig. A m ásik csoportban az addigi te
rápiát placebo adásával egészítették 
ki. Teszt-reggeli is volt, u tána a post- 
prandiális vércukorszintet 60-90-120 
perc múlva ellenőrizték.

A placebo kiegészítésű csoporthoz 
viszonyítva az acarbose-csoportban a 
HbA íc-aránya a kiindulási 6,44%-os 
átlagos értéktől 0,40%-kal csökkent, a 
napi átlagos 56,8 E inzulin adagja pe
dig 8,3%-kal. Ezek az értékek, vala
m int a teszt-étkezés után m ért vércu- 
korszintek significansak voltak a pla
cebo csoport hasonló értékeihez vi
szonyítva.

Bár a mellékhatások értelem szerű
en jóval nagyobb arányban fordultak 
elő az acarbose hozzáadása után 
(flatulencia 76%, vs. 35%, d iarrhoea 
33%, vs. 13%),a tápcsatorna panaszok 
enyhék voltak és 9%-ban késztették a 
betegeket az acarbose kezelés meg
szakítására, míg a placebo csoportban 
4%-ban. A laboratórium i vizsgálatok
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közül az acarbose csoportban m in
den különösebb klinikai jel nélkül 
enyhe SGOT-emelkedést figyeltek 
meg, ez azonban az acarbose befeje
zésével megszűnt.

Az értékelés alapján a szerzők az 
acarbose-t biztonságos és hatásos 
szernek tartják  a II. típusú diabete- 
sesek kiegészítő kezelésére.

Iványi János dr.

NIDDM afro-amerikaiaknál és fekete 
dél-amerikaiaknál: több hasonlatos
ság, de néhány jelentős különbség.
Joffe, В. I. és mtsai (Dept, of Med., 
Univ, of the W itwatersrand Med 
School, 7 York Rd., Parktown 2193., 
Johannesburg, South Africa): D iabe
tes Care, 1996., 19, 1451.

A dél-afrikai szerzőcsoport érdekes 
kérdést vet fel az NIDDM előfordu
lását illetően, Amerikába került afri
kai eredetű és Dél-Afrikában m aradt 
fekete bőrű  egyéneken. A közös ere
detet tekintve arra lehetne gondolni, 
hogy az NIDDM azonos form ában je
lentkezik mindkét csoportban. Ez 
azonban nem  így van.

Lássuk előbb az azonosságokat: Az 
epidem iológiai és a klinikai képben  a 
m icrovasculopathia, az NIDDM nö 
vekedése, a feltűnően sok diabeteses 
ketoacidosis, az obesitas m agas pre- 
valenciája, az infectiók gyakorisága, 
m int kiváltó ok, előzetes inzulin  te rá 
pia elhagyása egyformán fordul elő 
A m erikában is és Dél-Afrikában is. A 
lipidogram  viselkedését illetően sincs 
különbség azon afro-am erikaiak, 
akik insulinsensitivek és a dél-afrikai 
NIDDM-es feketék között, bár ez 
u tóbbiak triglycerid-szintje m aga
sabb, m int az amerikaiaké.

Vannak azonban igen jelentős kü 
lönbségek is. így pl. az afro-am eri
kaiak között az NIDDM m arkánsan 2 
féle form ában jelentkezik. A betegek 
felében genetikai rendellenesség kap
csán alakult ki súlyos insulin-resis- 
tentia (ezek elhízottak és a HLA- 
DQW7 dom inál nálunk). A betegek 
m ásodik felében a béta-sejt functio 
elsődleges defektusa található HLA- 
DQW6 dominanciával és insulin érzé
kenységgel. A dél-afrikai NIDDM fe
keték között döntő többségében a bé
ta-sejt progressiv pusztulása figyel
hető meg, ennek kialakulása feltehe
tőleg perinatális m alnutritióval hoz

ható összefüggésbe. Az eddigi tapasz
talatok szerint a dél-afrikaiak között 
igen alacsony a myocardialis infarc
tus prevalenciája, míg az afro-am eri
kaiak között, elsősorban a nőkre vo
natkoztatva a koszorúér betegségek 
prevalenciája igen jelentős. Érdekes 
m ódon néhány Nyugat-Afrikából 
USA-ba bevándoroltnál szerzett in- 
sulin-resistentia figyelhető meg.

Iványi János dr.

Az USA-ban élő nem hispániai erede
tű fehérek, afrikai-amerikaiak és me
xikói-amerikai NIDDM-betegek am
buláns gondozása. Cowie, C. C., 
Harris, M. I. (NIDDK/NIH, Natcher 
Bldg., Rm. 5AN24A, 45 Center Dr., 
Bethesda, MD 20892-6600, USA): 
Diabetes, Care, 1997,20, 1421.

Általában ism ert, hogy az USA-ban 
élő különböző etnikum ok egészség- 
ügyi edukációja és ellátása nem  azo
nos. így diabetes vonalon az afri
kai-am erikai és hispániai pupulatio 
tagjai között a veseelégtelenség, a re ti
nopathia és vakság, a neuropathia és a 
nem traum ás végtag-am putatio jóval 
nagyobb szám ban fordul elő, m int a 
fehérbőrű diabetesesek körében.

A 2 szerzőnő 1989-ből szárm azó 
tanulm ányában arra próbált választ 
keresni, hogy a fenti etnikum ok dia- 
betológiai ellátását illetően vannak-e 
m arkáns különbségek. Speciális szer
kesztésű kérdőívek segítségével tájé
kozódtak olyan NIDDM-betegek so r
sáról, akiknek diabetesét biztosan o r
vos állapította meg és diabetesük 18 
éves koruk után  kezdődött. Összesen 
2405 betegnek küldtek kérdőívet, vé
gül 1468 nem  hispaniai eredetű fehér, 
588 afrikai-am erikai és 114 m exi
kói-am erikai beteg adatait tudták ér
tékelni.

A kérdések az orvosnál megjelent 
vizitekre, a terápiára, a vércukorellen- 
őrzésekre, a szövődmények megjele
néseire és az edukációra vonatkoztak 
elsősorban.

Az adott válaszokból kiderült, hogy 
a 3 etnikum  diabetológiai ellátását il
letően csak az ellenőrzések és az edu
káció tekintetében voltak jelentősebb 
különbségek. Ugyanis m indhárom  et
nikum diabetesesei kb. 90%-ban ke
resték fel rendszeresen orvosaikat, ez 
évente átlagosan 4 vizitet jelentett. Az 
afrikai-am erikaiak többször jelent

keztek orvosaiknál, a fehérekre vi
szont a diabetológus szakorvosnál va
ló megjelenés volt a jellemzőbb. A vá
laszt adó afrikai-am erikaiakat na
gyobb szám ban kezelték insulinnal, 
mint a m ásik 2 etnikum tagjait, vi
szont az afrikai-am erikaiak között lé
nyegesen kevesebb volt a napi több
szöri insulinozás. Hasonlóképpen az 
afrikai-am erikaiak jóval kevesebb- 
szer -  legfeljebb naponta egyszer -  el
lenőrizték saját maguk vércukor- 
szintjüket, m int a többiek.

A specialista diabetológusoknál a 
szövődmények miatti megjelenést te
kintve különbség nem volt, sőt az afri
kai-am erikaiak többször vették 
igénybe az edukácikót, de ennek idő
tartam a jóval rövidebb volt, sőt csak 
fele, m int a fehérek által igénybevett 
edukációs idő.

A szövődmények -  és köztük első
sorban a láb megbetegedései -  meg
előzése szempontjából a betegek he
tenkénti saját vizsgálata több, mint 
70%-os volt m indhárom  csoportban, 
míg a speciális szakembernél való évi 
megjelenésük egyformán alacsony, 
20% alatti volt valamennyiüknél.

Úgy tűn ik  tehát, hogy a diabetes 
gondozás főbb összetevőit illetően a 
vizsgált etnikum okban nem  tér el 
egymástól, a különbség viszont az el
lenőrzések és a betegnevelés megva
lósításában jelentős.

Iványi János dr.

Subcutan, vagy intramuscularis in
sulin injectiók gyermekekben. Injek
ciózunk, de oda, ahová gondoljuk?
Polak, M. és mtsai (Sérv. d ’Endocri- 
nol. et Diabétol. Pédiat., Hop. Robert 
Debré, 48 Blvd Serurier, 75019. Paris, 
France): Diabetes Care, 1996,19, 1434.

[Ref.: Emlékeztetőül a különböző he
lyekre adott insulin felszívódásának  
felezési ideje a következő: intravéná
sán 4-5 perc, subcutan 4 óra intramus- 
cularisan kb. 2 óra.]

Felnőtt diabeteseseknél m ár több
szörösen bebizonyosodott, hogy kü
lönösen sovány egyéneken a tervezett 
insulin a beadás során gyakran a 
muscularis rétegbe kerül, s ilyenkor 
más a felszívódás mértéke is. A párizsi 
szerzők azt vizsgálták, vajon gyer
mekek esetében tudják-e m aguk a 
gyermekek, vagy a helyettük az in- 
sulint beadók, hogy az insulint hová
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adják. Ezért 64 diabeteses gyermek 
insulinozási körülményeit tanulm á
nyozták úgy, hogy radiológiai osztá
lyon ultrahang készülékkel pontosí
tották, hová is ment a beadott insulin. 
Ennek útját finom technikával k ö 
vetni lehet, m ert a m uscularis apo
neurosis hyperechogen m ódon lá t
ható és a beadott insulin  kerek, vagy 
ovális form ában ugyancsak ábrázo- 
lódik.

A 64 diabeteses gyermekeknél a ra
diológiai osztályon az insulint hason
ló m ódon adták be, m int otthon. Az 
alkalm azott tűk többsége 12,7 mm-es 
volt és a beadás többnyire azonos dő
lési szöggel és a bőrredő összehúzásá
val történt. Kiderült, hogy a gyerm e
kek 30,5%-a (18 gyermek) az insulint 
intram uscularisan kapta, holott az in 
sulin beadását subcutan m ódon ter
vezték. Ezek a gyermekek a szabá
lyosan injekciózókhoz viszonyítva 
significansan soványabbak voltak és a 
bőrfelület, valamint az izomfascia kö
zötti távolságuk a bőrredővel és anél
kül is significansan kevesebb volt 
m m -ben kifejezve, m int a szabályosan 
subcutan injekciózottak esetében. En
nek a megállapításnak rendkívül 
nagy a jelentősége, m ert a felszívódási 
viszonyok megváltoztatásával a lá t
szólag megmagyarázhatatlan hypo- 
glycaemiák veszélye is nagyobb.

Éppen ezért kell a beadási technika 
pontosságára figyelni. Az említett el
téréseken kívül a gyermekek között az 
injekció beadási helyét, a fecskendő és 
tű  méretét, az injekciót beadó sze
mélyt, az injekció során a dőlési szö
get a bőrráncolás tényét, a diabetes 
tartam át illetően nem volt különbség.

Iványi János dr.

Az I. típusú diabetes és praeklinikai 
stádiumainak aktuális terápiás stra
tégiája. M artin, S., Kolb, H., Lampeter, 
E. F. (Diab.-Forschungsinst., Hein- 
rich-Heine Univ. Düsseldorf, Aufm 
Hennekamp 65, D-40225 Düsseldorf, 
NSZK): Internist, 1996,37, 1289.

A Michael Berger vezette düsseldorfi 
diabeteskutató m unkacsoport to 
vábbképző közleményében 4 fonto
sabb kérdésre keres választ a legfris
sebb irodalmi adatok tükrében: 1. Az 
I. és II. típusú diabetes életkorcsoporti 
megjelenése, 2. A reggeli hyperglyc- 
aemia lehetséges okai, 3. Az inzulin

adagolást befolyásoló főbb tényezők, 
4. az I. típusú diabetes megelőzésére 
utaló előzetes történések.

Ad. 1. Tulajdonképpen mindegyik 
életkorcsoportban előfordulhat az I. tí
pusú diabetes, nehézség a 30. év után 
megjelenő forma elkülönítésében le
het. A klasszikus tünetek segíthetnek 
ebben. Ezeken kívül a marker-vizsgála
tok közül az immunológiai m arkerek 
(ICA = szigetsejtellenes antitestek, 
GADA = glutamatdekarboxylase-anti- 
testek) dönthetnek abban az esetben, 
ha a klinikai kép és egyéb vizsgálatok 
során a kétfajta diabetes nem lenne 
elkülöníthető.

A sürgősségi állapotok -  heveny 
anyagcsere felborulás -  terápiájában 
nincs különösebb eltérés a m ár ism er
tektől (nagyon gondos, óránkénti vér- 
cukorszint-ellenőrzés, megfelelő -  24 
óra alatt akár 100 mval kálium bejutta
tása -  bikarbonat csak ph 7 alatti érték 
esetében). Az inzulinfajták ismertetése 
során a szerzők kitérnek a Lilly H um a
log (Lispro) készítményére is, majd 
részletesebben tárgyalják az intenzív 
konvencionális inzulinkezelés módját.

Ad. 2. A reggeli magasabb inzulin 
szükséglet részben az inzulin-antago- 
nista horm onok hatásával lehet ösz- 
szefüggésben, de az úgynevezett 
dawn-jelenség is szóba jöhet s a So
mogyi-effektusról sem szabad m egfe
ledkezni. A szerzők több példával m u
tatják be, hogy a reggeli és a nap 
folyamán m áskor is előforduló hyper- 
glycaemiák során hogyan kell a gyors, 
illetve a tartósabb hatású inzulinokat 
változtatni a megfelelően szénhidrát
bevitel alakításával.

Ad. 3. Az inzulin adagolását rész
ben a fenti pontban már em lítettek, 
részben a testi aktivitás, az étkezési 
időpontok esetleges eltolódása befo
lyásolja. A basis-bolus elv alkalm azá
sa sok könnyítést tehet lehetővé azok 
számára, akik ezt a rugalm asabb ke
zelési m ódot vállalják. Az inzulin 
adagjának befolyásolásában szerepet 
játszik az interkontinentális repülőgé
peken való utazás is. Nyugati irány
ban való repülés során célszerű a 
gyorshatású és kisadagú inzulinok 
adása és megérkezés után az o ttan i 
napi ritm ushoz való azonnali alkal
mazkodás. Keletre való utazás esetén 
a megrövidült éjszakával kell elsősor
ban számolni, esti indulás esetén a 
szokásos inzulin adagot kell adni és 
természetesen a gyakoribb vércukor- 
kontroll szükséges.

Ad. 4. A m arker vizsgálatok közül 
már szó esett az immunológiaiakról. 
Ezek m ellett a HLA-haplotípusok 
meghatározása (genetikus m arke
rek), valam int a m etabolikus m arker- 
ként használatos korai inzulin  meg
határozás intravénás glucose adása 
után jön szóba, bár a standardok  pon
tosítása még hiányos.

A megelőzést célzó tanulm ányok 
közül a cyclosporin-A vizsgálatok, 
finn-kanadai tehéntej m entes korai 
csecsemőkori táplálás-vizsgálatok is
mertek. A nikotinam id és az inzulin 
megelőző kezelés ugyancsak a meg
előzést szolgálná, különösen azokban 
az esetekben, amikor a m ég egészsé
ges beteg felsőfokú hozzátartozói kö
zött I. típusú  diabetes, ICA pozitivitás, 
csökkent inzulin kiáram lás (intravé
nás glucose terhelés utáni első per
cekben) fordul elő.

Iványi János dr.

Az otthon használt vércukormérők 
pontossága hypoglycaemiás vércu- 
korértékek mérése során. Trajanoski, 
Z. és m tsai (Dept, of Biophys., Inst, of 
Biomed. Engin., Graz Univ. o f Tech
noi., Inffeldgasse 18, 8010 Graz, Aust
ria): Diabetes Care, 1996,19, 1412.

A szerzőcsoport a grazi egyetem dia
betes és anyagcsere részlegén gondo
zott betegeken próbálta eldönteni, 
hogy a betegek otthon használatos 
különböző vércukorm érő eszközei 
mennyire pontosak, különösen akkor, 
amikor hypoglycaemiás vércukorér- 
tékek regisztrálásáról van szó. Az ed
digi tapasztalatok szerint ugyanis az 
alsó értékek nem teljesen pontosak, 
ha ezeket összehasonlítják a laborató
riumi körülm ények között m eghatá
rozott vércukorértékekkel. A szerző
csoport a 3,89 mmol/1 érték  alatti ér
téket vette a hypoglycaemia határvo
nalának.

9 önként vállalkozó egészséges és 6 
IDDM beteg vércukorértékeit vizs
gálták intézeti körülm ények között 
úgy, hogy a m eghatározásra arteriali- 
zált vénás vért használtak és egyide
jűleg a vizsgáltakon kialakítottak hy- 
poglycaem iás-hyperinsulinaem iás ál
lapotot. Ugyanaz a szerző végezte 6 
fajta vércukormérővel (One Touch II, 
Com panion II, Reflolux, Accutrend, 
Elite, HemoCue) a meghatározásokat. 
Az ún. referencia értékek m eghatáro
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zása Beckman Glucose Analyzer-rel 
történt.

Az eredmények értékelését kétféle 
m ódon végezték. A Clarke és m tsai ál
tal leírt „tévedéses-rácsozat analysist” 
(error-grid  analysis -  Diabetes Care, 
1987, 10, 622-628.) módszer felhasz
nálásával, illetve a referencia értékek 
20%-on belüli és 40%-on túli ta r to 
m ányainak szórásával a különböző 
m érőeszközökre vonatkoztatva, Az 
error-grid  analysis 5 zónájából csak 
az A és В használható, a másik 3 ext
rém  értékeivel figyelmen kívül h a 
gyandó.

663 vércukorm érő által kapott é r
ték és az egyidejűleg 119 referencia 
érték  összehasonlítása a következőket 
eredményezte: legnagyobb pon tos
sággal -  85%-on felül, illetve 0-2,5%  
között -  a One Touch II, a Com panion 
II, a Reflolux és a HemoCue m ért. Ez 
azt jelentette, hogy a referencia é rté 
kek 40%-ánál nagyobb szórást az em 
lített készülékek alig mutattak. Az Ac- 
cu trend  és az Elite nevű készülékek 
szórásai a fenti értékeknél jelentősen 
nagyobbak voltak. Ami az error-grid  
analysis zóna értékeit jelenti, az em 
lített 4 készülék közül csak a C om 
panion  II m utatott 98,3-es azonos
ságot a többi 100%-ával szemben, v i
szont az Accutrend is 100%-os p o n 
tosságot m utatott ezzel a metódussal. 
A Companion II és az Elite készülék 
m utato tt szórást a mindenképpen h i
bás D zónában.

Úgy tűnik tehát, hogy a vizsgált 
készülékek 2 kivételével az alacsony 
vércukortartom ányok tekintetében 
megközelítik a referencia értékeket, 
ha pontosan nem  is reprodukálják 
azokat. A hibaforrás számos lehet, 
m agán a betegen kívül a befolyásoló 
faktor lehet a környezeti hőmérséklet, 
a tengerszint feletti magasság, a leve
gő páratartam a, a beteg esetleges hy- 
potóniája, hypoxiája és a haem atocrit 
érték.

lványi János dr.

A diabetessel összefüggő amputációk 
eredményei Hollandiában és az USA- 
beli Kalifornia államban. Van Hou- 
tum , W. H. és Lavery, L. A. (Laverу L. 
A.: Univ. of Texas Health Sei. Ctr. at 
San Antonio, Dept, of Orthop., Podiat. 
Sérv., 7703 Floyd Curl Drive, San A n
tonio, TX 78284-7776 USA): J. Intern. 
Med., 1996,240, 227.

Az alsó végtagamputációk kb. 50%-á- 
ért diabetes tehető felelőssé és nem  dia- 
betesesekhez viszonyítva a cukorbete
gek közel 20-szor gyakrabban kerülnek 
végtagamputációkra. Azonos szem
pontok alapján és különböző földrajzi 
régiókban készült ilyen irányú felméré
sek ritkák, ezért is tarthat érdeklődésre 
számot egy európai és egy amerikai 
összehasonlítás. Azt lehetne várni, 
hogy a diabetes többé-kevésbé világ
szerte egységes kezelési elveire való 
tekintettel a különböző kontinenseken 
nincsenek jelentősebb eltérések a vég
tagamputációk kérdésében sem.

A két állam ban történt felmérés 
1991-ből való, az adatokat a különböző 
egészségügyi statisztikai intézetek 
szolgáltatták. Az alsóvégtag-amputá- 
cióra kerülő cukorbetegeket 4 korcso
portra osztották (25-44, 45-64, 65-74 
és 75 éven felüliek), az amputáció sze
rint 4 szintet különítettek el: lábujj, láb
fej, lábszár és comb. Ezen szempontok
nak megfelelően illesztették az ugyan
csak amputációra kerülő nem diabete
ses kontrollokat.

A két államból nyert adatok össze
hasonlítása során jelentős különbsé
geket találtak. Bár a diabetes relatív 
rizikója Kaliforniában magasabb volt, 
mint Hollandiában, az életkor szerinti 
besorolás alapján a cukorbetegek alsó 
végtagamputációj ának incidenciáj a
Kaliforniában összesítve 49,9 volt a 
hollandiai 36,1-el szemben (10 000 dia- 
betesesre vonatkoztatva). Kivétel csak a 
kaliforniai nők lábujj- és lábfejamputá- 
ciójának alacsonyabb aránya volt, m in
den más vonatkozásban a számok Hol
landiában alacsonyabbak voltak.

A nem diabetesesekkel való össze
hasonlítás is azt mutatta, hogy Kali
forniában a különböző szinten elvég
zett am putációk aránya jóval m aga
sabb volt, m int Hollandiában. Az élet
korral növekvő amputációs incidencia 
terén Hollandia csak 71 év felett „előz
te meg” Kaliforniát. A post-operatív 
kórházi benttartózkodás ideje term é
szetesen az életkorral növekedett, ösz- 
szességében ez Kaliforniában 16 nap 
volt, Hollandiában viszont 40,8 nap. Ez 
utóbbi különbségért a két állam eltérő 
biztosítási rendszere is felelős, az 
egyébként m indenben jobb holland 
eredményekért az anyagi vonatkozá
sokon kívül az eltérő gondozási rend
szer is szóbajön.

lványi János dr.

Multicentrikus tanulmány az élet mi
nőségének és a glyeaemiás kontroll
nak megítélésére olyan 2. típusú cu
korbetegek esetében, akik inzulint 
kaptak és olyanokéra, akik orális hy- 
poglykaemizáló szereket szedtek. 
Barnett, A. H. és mtsai (Undergrad. 
Centre, Birmingham Heartlands 
Hosp., Bordesley Green East, Bir
m ingham  B9 5SS, United Kingdom): 
Pract. Diabetes Int., 1996,13, 179.

A DCCT-tanulmány inzulinozott 1. tí
pusú diabetesesekre vonatkoztatva 
bebizonyította, hogy az intenzív mó
don végrehajtott inzulinkezelés képes 
az angiopathiás szövődmények el
odázására vagy csökkentésére. A 2. tí
pusú diabetesesekkel kapcsolatos 
angliai tanulmány állásfoglalása 
1998-ban várható. A 2. típusú cukor
betegek nem  kis hányada vonakodik 
az inzulinra való átállítástól, holott a 
jobb szénhidrátanyagcsere biztosítá
sa az életminőség javulását is ered
ményezheti.

6 angliai diabetes-központban vál
lalkoztak arra, hogy 2. típusú diabete- 
seseken részben a per os antidiabe- 
tikus terápia folytatása, részben a be
tegeknek inzulinra való átállítása so
rán megnézzék az életminőség, a 
szénhidrát anyagcsere alakulását, to
vábbá a hypoglykaemia felléptének 
gyakoriságát. Az ellenőrzés 24 hétig 
tartott, 93 mérsékelten vagy nem 
megfelelően beállított 2. típusú beteg 
vett részt benne. Az első csoport végig 
folytatta zömmel sulfonylurea-terá- 
piáját a m ásodik csoport tablettáról 
napi kétszeri fix-kombinációjú fecs
kendővel adott inzulinra tért át a har
madik csoport betegei tablettáról 
m indjárt pen-kezelésre váltottak. A 
12-ik héttő l a második csoport is pen- 
kezelésben részesült. A 24 hét alatt 
összesen 21 beteg m orzsolódott le. In
duláskor m inden beteg kitöltött egy 
általános érzetre, valamint egy a keze
lésre vonatkozó elégedettségi kérdő
ívet, az inzulinra állítottak pedig a te
rápiás kísérlet végén az em lített kér
dőívek m ellett az inzulinozás elfoga
dását feltüntető kérdőívet. M indhá
rom kérdőív válaszaira adott ponto
kat értékelték a vizsgálók. A 3 cso
portra  osztott betegek klinikai jel
lem zőikben nem tértek el egymástól.

A féléves terápiás kísérlet végén az 
összesítés azt mutatta, hogy az élet
m inőségre vonatkozó kérdésekben a 
csoportok között nem volt különbség,
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az inzulinozás elfogadását illetően a 
pen-nel kezeltek kedvezőbben nyilat
koztak. Természetesen a szénhidrát
anyagcsere az inzulinozottak között 
lényegesen jobb lett, de a hypogly- 
kaem iák gyakorisága is fokozódott, 
úgyszintén a testsúly is növekedett. 
Más param éterekben (vérnyomás, li- 
pidek) a csoportokban nem volt vál
tozás.

Iványi János dr.

Insulin resistentia. Krentz, A. J. (Diab. 
Resource Centre, Royal South Hants 
Hosp., Southampton SO 14 OYG, Uni
ted Kingdom): BMJ, 1996,313, 1385.

Az elmúlt 20 évben az insulin resis- 
tentiáról (a továbbiakban i. r.) való is
m ereteink lényegesen bővültek és eh
hez nagy mértékben járult hozzá G. 
Reaven munkássága is az X-syndro- 
ma szerepéről. I. r. alatt olyan állapo
tot értünk, amelyben az insulin no r
mális mennyisége subnorm ális bioló
giai választ eredményez. A betegek 
hyperinsulinaem iája egyaránt járhat 
norm o- vagy hyperglycaemiával. Ma 
m ár szinte alig lehet felsorolni azokat 
az állapotokat (szerzett és öröklött), 
amelyekhez i. r. társulhat. Ezek egy 
része az insulin hatásának antagonis- 
musával okoz resistentiát (ellenregu- 
láló horm onok túlsúlya, bizonyos 
gyógyszerek) úgynevezett cardioló- 
giai syndorm ákban is gyakori az i. r. 
Az öröklött betegségekben (myoto- 
niás dystrophia, Friedreich ataxia, 
stb.) előfordulása ritka. Az extrém-fo
kú resistentia részben az insulin recep
torok mutációja révén, részben az in
sulin hatásában észlelhető úgyneve
zett post-binding defectusok által, 
részben az insulin receptor antitestek 
hatására alakul ki (A, B, C-típusú re
sistentia).

Klinikailag igen gyakori az elhízás
hoz (különösen az android-típusú- 
hoz), a nem -insulin-dependens dia- 
beteshez és az essentialis hyperto- 
niához társuló i. r. A Reaven nevével 
jelzett insulin resistentia syndroma 
(X-syndrom a) m agában foglalja az 
insulin stimulálta károsodott glucose 
felvételt, a hyperinsulinaem iát, a glu
cose intolerantiát, a hypertoniát és a 
dyslipidaemiát.

Az i. r. molekuláris m echanizm usá
ban genetikai defektusokkal magya
rázzák a polycystás ovarium -synd-

rom át (А-típusú resistentia), ennek 
gyógykezelésében újabban a m etfor- 
mintól láttak kedvező eredményeket. 
A lipodystrophiás diabetes genetikai 
eredete még nem  teljesen tisztázott, 
gyakran társul hyperlipidaemiával és 
májcirrhosissal.

A fentebb m ár jelzett gyógyszerek 
kiváltotta i. r. elsősorban corticoste- 
roidok, beta-blockolók és nagy adagú 
thiazidok használata során észlelhető. 
E tekintetben igen fontos megállapí
tás, hogy az ACE-inhibitorok és az al- 
fa-blockolók redukálni képesek az i. r-t. 
A nem -insulin-dependens diabetes 
mellhúsban, amelyben szintén igen 
gyakori az i. r. különböző próbálko
zásokkal lehet áttörni a resistentiát. 
így a nem gyógyszeres terápiában je 
lentős szerepe van a testsúly csökken
tésének, a fokozott testm ozgásnak és 
a dohányzás abbahagyásának. Érde
kes módon a nem  nagym értékű alko
holfogyasztás javítani tudja az i. r.-t. 
Az „újból felfedezett” m etform in is
m ét egyre jobban használt antidia- 
beticum  és különösen az elhízott 
nem -insulin-dependens cukorbete
gek kezelésében segíti áttörni a resis
tentiát. Az újabb szerek közül a thia- 
zolidinedion-készítmények közé ta r
tozó troglitazonnal is vannak m ár 
ígéretes eredmények, ez a szer a szá
jon át adható insulin hatását növelő 
antidiabeticum ok közé tartozik, a 
plasma glucose, insulin mellett redu
kálja a nem-esterificált zsírsavakat és 
triglyceridet is.

Iványi János dr.

Súlyos antitest okozta humán insulin 
resistentia: eredményes kezelés in
sulin analóg lispro-val. Lahtela, J. T. és 
m tsai (Dept, of Med., Univ. of Tam
pere, R 0. Box 607, 33101 Tampere, 
Finland): Diabetes Care, 1997,20, 71.

A nagy fokban tisztított insulin-ké- 
szítmények és a hum án insulinok az 
insulinnal szembeni ellenanyagok 
szintjét igen nagy m értékben tudják 
csökkenteni diabetesesekben. Ennek 
ellenére azonban mégis előfordulnak 
olyan esetek, amelyekben az im m u
nológiai eredetű resistentia tünetei 
megtalálhatók és problém át jelente
nek a beteg további gyógykezelésé
ben. A magyarázat erre a különös je 
lenségre nem teljesen ismert, leg
inkább az insulin-molekulával hoz

zák összefüggésbe az immunológiai 
alapon kifejlődött resistentiát, ame
lyik az insulin beadása u tán  fejlődik 
ki.

A finn szerzők 24 éves férfi betegé
nél a néhány éve kialakult IDDM-dia- 
betes beállítása 3 éven át nem  jelentett 
gondot. Nem voltak szigetsejt-ellenes 
antitestjei, sem az ő, sem  a családi 
anam nézisében nem szerepeltek au
toim m un betegségek. D iabetesét na
ponta 4-szer adott insulinnal (Novo- 
Nordisk hum án insulinok) jól karban 
lehetett tartani, az in jectiók beadása 
során semmiféle reactiót nem  figyel
tek meg. Ilyen terápia u tán  3 év múlva 
a beteg vércukor-szintje emelkedni 
kezdett és egyre több insulinra volt 
szükség. Intézeti felvételre került sor, 
a gondos kivizsgálás semmiféle olyan 
eltérést nem  talált, ami magyarázatot 
adott volna az insulin resistentia ki
alakulására. Az insulin koncentráció 
rendkívül magas volt (23 850 mU/1), 
az insulin-ellenes antitest-szint 
ugyancsak jelentősen m eghaladta az 
elfogadhatónak nevezett 5 nU/ml 
alatti értéket. A napi insulin  adag 
ebben az időszakban 240-360 U 
között ingadozott. P róbáltak más 
gyár által előállított insulinra váltani, 
de változást nem találtak. Ezután a 
hum án insulint pum pa segítségével 
vitték be, de ez sem jelentett jelen
tősebb változást a szénhidrát-anyag
cserében.

Ekkor tértek  rá a Lilly-gyár lispro- 
készítményére, amely m onom er for
m ájában tartalm azza az insulin  mole
kulát és sokkal gyorsabb felszívódást 
biztosít az injectió helyéről és jófor
mán sem m ilyen im m unogen hatása 
nincs. A betegnek pum pával adagol
ták a lispro-t 20 U/nap bazális infú
ziós form ában és bolusként a vér- 
cukorszinttől függően ad tak  még hoz
zá lispro-insulint. Néhány hónap  alatt 
az insulin napi adagját 58 U -ra lehe
tett csökkenteni, az ellenanyag-szint 
8,057-ről 1,860 nU/m l-re esett és a 
HbAic-szintje is csökkent 12,6-ról 
7,4%-ra 1 év alatt. A beteg visszanyer
te m unkaképességét és naponta  0,6 
U/kg-nyi adaggal egyensúlyban van 
7,4%-os HbAic-szinttel.

Iványi János dr.

Hypoglycaemia: nagyobb népesség
ből származó IDDM-gyermekek és 
serdülők incidenciája és klinikai elő
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rejelzői. Davis, E. A. és mtsai (Diab. 
Rés. Center, 501 Stemmier Hall, 36th 
and  Hamilton Walk, Philadelphia, PA 
19104-6015, USA): Diabetes Care, 
1997,20, 22.

A szerzők a nyugat-ausztráliai Perth  
gyerm ekkórházának nyilvántartott 
fiatalkori diabetesesein 3 éven át fi
gyelték a hypoglycaemia előfordulá
sának  gyakoriságát és egyéb sajátos
ságait. 657 fiatalkorú (átlagos év 12,1) 
diabetesest vontak be tanulm ányukba 
s az adatokat 1449 páciens-évre szá
m ították. A vizsgálat célja az volt, 
hogy olyan adatokat szerezzenek, 
amelyek alapján előre megjósolható a 
hypoglycaemia fellépte s ezen adatok 
figyelembevételével az edukációt a 
jövőben úgy alakítsák, hogy a hypo- 
glycaemiát minél jobban visszaszorít
sák.

Az úgynevezett kockázati tényezők 
közül 3-at találtak említésre m éltó 
nak: 1 évnél hosszabb diabetes tartam, 
6 évesnél fiatalabb életkor és 8% -nál 
alacsonyabb HbAic-szint.

A vizsgáltak 3 havonként jelentkez
tek ellenőrzésre, naplóik alapján p o n 
tosan beszámoltak az eltelt időszak 
hypoglycaemiás történéséről, ezek 
form áiról és a lehetséges okokról. 
Kiderült, hogy a súlyosabb fo rm ák
ban  leginkább a görcsök dom ináltak, 
m intsem  a coma, a lehetséges kiváltó 
okok között kb. 30%-ban az étkezés 
elm aradása, kb. 20%-ban a nagyobb 
és szokatlan fizikai munka szerepelt, 
8% -ban viszont a nem megfelelő 
m ennyiségű insulin. 10%-ban nem  le
hetett pontosan kideríteni a hypo
glycaemia okát. A súlyosabb rosszul- 
létek döntő többségükben otthon és 
az éjszakai órákban fordultak elő, 
55% -ban glucagon adása is szüksé
gessé vált, 35%-ban intézeti elhelye
zésre is sor került. Szerencsére az ese
tek 30%-ban szájon át adott szénhid
rá t is eredményes volt.

A 3 éves vizsgált periódusban a sú 
lyos epizódok 8,5%-ban, a m érsékel
tek 26,9%-ban fordultak elő. Érdekes 
m ódon a súlyosabb epizódok azokon 
a gyermekeken fordultak elő leg rit
kábban, akiknek 1 évnél rövidebb volt 
a betegségük. Viszont a hypoglycae
m iás események incidenciája a 6 év
nél fiatalabbak között volt a legna
gyobb (40/100 páciens-év). Ami a 
HbAic-értékét és a hypoglycaemia 
gyakoriságát illeti, significans össze
függés volt azokban az esetekben,

amelyekben 8% alatti szintet észlel
tek, ezekben az esetekben hypogly
caemia közel 50/100 páciens-év gya
korisággal jelentkezett.

Iványi János dr.

A szigetellenes autoantitestek ala
csony prevalenciája gestatiós diabe
tes mellitusos betegekben. Dozio, N. 
és mtsai (Dept, of Med. 1, H. San 
Raffaele Scientific Institut, Via Olget- 
tina 60,20132 M ilano, Italy): Diabetes 
Care, 1997,20, 81.

A gestatiós diabetesesekből többsé
gükben NIDDM alakul ki, akik közül 
2-4%-ban IDDM típusú diabetes fej
lődik ki. A rra  vonatkozóan, hogy 
mennyiben lehet képet adni m ár a 
gestatiós diabetes észlelése során  a 
későbbi diabetes kialakulásáról, még 
nem lehet teljes biztonsággal nyilat
kozni. Mivel szigetsejtes és szigetel
lenes autoantitestek mérése m ár le
hetséges és ezek előrejelző szerepére 
bizonyos esetekben (családi, rokoni 
diabetes előfordulása) lehet utalni, a 
milánói szerzők megvizsgálták, hogy 
gestatiós diabeteses betegeik autoan- 
titestjei használhatók-e a későbbi va
lódi diabetes kifejlődését illetően. 
Rendszeresen nézték 145 gestatiós 
diabeteses, 33 csökkent glucose-tole- 
rantiás egyén és 73 norm ál cukorter
helésű egyén autoantitestjei közül a 
szigetsejtes (ICA), valamint a szigetel
lenes autoantitesteket (IAA), továbbá 
a GAD« és az IA-2 ellenes antiteste
ket.

A 3 csoportba osztott páciensek 
autoantitestjei közül a szigetsejt-elle- 
nes antitestek m indhárom  csoport
ban előfordultak, a gestatiós diabete- 
sesekben 10%-ban, a másik kettőben 
csak fele arányban. A szigetellenes el
lenanyag-szint a gestatiósok között is 
már jóval alacsonyabb volt, m ind 
össze 3%, a m ásik  2 csoportból a nor
mális cukor terhelésű egyénekben 
1%-ban fordult elő, a csökkent tole- 
rantiájúak között egyetlen esetben 
sem. A vizsgált GADes és az IA-2 el
lenes antitestek egyik csoportban sem 
fordultak elő.

Az eredm ények szerint a szigetsejt- 
ellenes és a szigetellenes antitestek 
előfordulnak terhes asszonyokban 
alacsony tite rben , de a multiplex szi
getellenes autoantitestek és antitestek 
nem találhatók meg. Ezek azt jelentik,

hogy gestatiós diabetesben az IDDM 
serológiai jellemzői nagyon ritkák. A 
szerzők magyarázatként megjegyzik, 
hogy az alacsony antitest prevalencia 
összefüggésben lehet azzal is (gesta
tiós diabeteseseik ritkán kaptak ter
hességük során insulint, hypocaloriás 
étrenddel többségükkel egyensúlyban 
lehetett tartani), hogy Észak-Olaszor- 
szágban az IDDM incidenciája egyike 
a legalacsonyabbaknak Európában.

Iványi János dr.

A fiatalkori kezdetű diabeteses egyé
nek mortalitásának földrajzi változa
tossága a világon. -  Matsushima, M. 
és mtsai (Dept, of Int. Med. III., Jikei 
Univ, School of Med., 3 -25-8  Nishis- 
himbashi, M inato-ku, Tokyo 105, Ja
pan): Diabetologia, 1997, 40, 212.

A nemzetközi diabetes epidemioló
giai m unkacsoport (DÉRI) vizsgálatai 
alapján rendkívüli különbségek van
nak egyes országok és azoknak fiatal
kori diabeteseseinek m ortalitására 
gyakorolt rizikótényezői között. így 
Japánban és az USA egyes részeiben 
igen magas a m ortalitás, szemben Iz
raellel és Finnországgal. E 4 országon 
kívül szélesebb körű  vizsgálatok a 
kérdés m agyarázatára még nem tör
téntek, ezért japán kutatócsoport a 
pittsburghiakkal együtt szélesebb 
körre, mégpedig a világ 24 régiójára 
terjesztette ki megfigyeléseit. Arra 
vonatkozóan, hogy a különböző m or
talitási adatokat nagyjából egysége
sen tudják értékelni, bizonyos előírá
sokat fogantosítottak. így például 
csak azokat a diabeteseseket vették be 
anyagukba, akiknek kórism éjét orvos 
állította fel, akik 15 éves koruk előtt 
részesültek m ár insulin kezelésben és 
ugyanekkor lakhelyük is állandó volt. 
Mindezek mellett a különböző orszá
gok diabetes incidenciáját is megvizs
gálták, továbbá a halottvizsgálati 
jegyzőkönyvekre is nagyobb gondot 
fordítottak ezek közism ert hibái m i
att.

Ezen szempontok figyelembevéte
lével Norvégiát vették alapul, ahol a 
fiatalkori IDDM incidenciája 100000 
lakosra vonatkoztatva 20,8 volt és a 
m ortalitási arány 1,00. Ehhez igazítva 
a 24 vizsgált országból alacsony, köze
pes és magas előfordulású m ortalitást 
különítettek el. így az derült ki, hogy a 
norvégiai adatokat alapul véve külö-
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nősen magas a m ortalitási arány a 
kelet-európai országokban (Románia, 
Bulgária) és Oroszországban. A leg
jobb eredmények az észak-európai 
országokban, Közép-Európában és 
K anadában vannak, a közepes m or
talitási arány (2,14-3,84) Lengyelor
szágon és Portugálián kívül az USA 
fehér és fekete diabeteseseire jellem
ző.

Látszik tehát, hogy a nagyfokú 
földrajzi különbségeket elsősorban a 
fejletlenebb országok adatai miatt 
vannak. A kiegyenlítődés és,a javítás 
feltételei, valamint a megelőzés lehe
tőségei elsősorban a gondozás maga
sabb szintre emelésével képzelhetők 
el.

Iványi János dr.

Szezonális változások a felnőtt dia
beteses betegek HbAic-szintjében.
Asplund, J. (Dept, of Int. Med., Lalun 
Hosp. 79130 Falun, Sweden): Diabetes 
Care., 1997,20, 234.

Gyermek diabeteseseken m ár észre
vették, hogy a HbAic-értéke évszakos 
változásokat mutat. A svéd szerző rö
vid dolgozatában arról számol be, ho
gyan alakult a HbAic-értéke felnőtt 
diabeteses betegeken az év különböző 
szakaiban. Már 8 éve azonos metodi
kával határozzák meg kórházukban a 
HbAic-értékét, ezért úgy gondolta, 
hogy az a 11473 mérés, amelyet 800 
betegen végeztek (közülük 55%-a volt 
I. típusú  és a betegek 90%-a insulin 
kezelésben részesült), alkalmas lehet 
annak megítélésére, hogy felnőtt dia
beteseseken van-e évszakos ingado
zás a kapott értékekben. A betegek 
évente 2-4  alkalommal jártak  ellenőr
zésekre és diabetesükkel kapcsolatos 
m inden  esetleges változásról említést 
tettek.

Az évszakonkénti HbAic-értékek 
vizsgálata érdekes összefüggéseket fe
dett fel. így január hónapban volt a 
legmagasabb átlag érték, 7,6% és a 
legalacsonyabb július hónapban 
7,23%-os értékkel. Ha a 4 évszakra 
összpontosítva nézték az eredménye
ket, úgy találták, hogy a téli és nyári 
hónapok között significans különb
ség volt a HbAic-szintjét illetően: 
7,54% és 7,36%. Ezek az évszaki in
gadozások teljesen megegyeztek a 
gyerm ekeken észlelt megfigyelések
kel.

Miután a napi inzulin adagját ille
tően és a testtöm eg indexet figyelve az 
év különböző szakaiban nem voltak 
jelentősebb eltérések, a szerző úgy vé
li, hogy a HbAic fluktuációja és a n o r
mális értéket (kórházukban ez 5,2% 
alatt volt) megközelítő nyári időszak 
javulása a jelentősebb testmozgással 
és a nyáron könnyebben betartható  
diétával lehet kapcsolatban.

Iványi János dr.

Normális vese- és májfunctiójú egyé
nen Glucophage szedése során kiala
kult tejsavacidosis. Pepper, G. M., 
Schwartz, M (Palm. Beach Diabetes 
and  Endocrine Specialists, 1411 N. 
Flagler Dr., Suite 4600, W. Palm Beach 
FL 33409, USA): Diabetes Care, 1997, 
20, 232.

A szerzők bevezetőjükben utalnak ar
ra, hogy a metformin okozta tejsav
acidosis incidenciája 10-20-szor ala
csonyabb, mint egyéb biguanide készít
ményeké. Esetük ismertetését figyelem 
felkeltésre használják, mivel a New 
York-i diabetes központban kezelt 58 
éves férfibetegük Glucophage szedése 
során került tejsavacidosisba.

7 éves előzményű beteg intézetük
ben 18,1 mmol/l-es vércukorszinttel je
lentkezett akkor, amikor naponta 10 
mg glyburidot szedett. Ekkor mérsékelt 
elhízást és háttér retinopathiát észlel
tek nála ezért kevert humán insulinra 
állították be, a sulfonylurea-készít- 
ményt abbahagyták. 1 évvel később 
jelentkezett ismét és azt kérte, hogy 
metforminra állítsák be. A vércukor- 
szintje postprandialisan ekkor 31,7 
mmol volt. Sem vese-, sem m ájm űkö
dési eltérést nem  észleltek. A kérésnek 
megfelelően napi 2x500 mg Gluco- 
phage-kezelést iktattak be az inzulin 
változatlanul hagyása mellett. 6 héttel 
ezután a beteg sürgősségi részlegükön 
jelentkezett rossz közérzettel, gyen
geséggel, Kussmaul-légzéssel. Minden 
laboratóriumi adata ketoacidosis mel
lett szólt, a tejsav-szintje 1,94 mmol/1 
volt, a csúcsi érték 2,46 mmol/1 (va
lamivel a normál tartomány felett). A 
serum  kreatinin szint kissé emelkedett 
volt ekkor: 159,1 mmol/1.

Metformin okozta tejsavacidosist 
feltételezve a szert elhagyták, in tra 
vénás sóinfúsióval, bicarbonattal és 
cseppinfúsiós inzulinnal a beteget tel
jesen rendbehozták.

Úgy vélik, hogy a beteg  rossz álla
potáért a beiktatott m etform in keze
lés volt a felelős.

Az esetism ertetésre válaszolva Tur
ner és Bailey kijelentik, hogy a beteg
nek nem  volt elsődleges tejsavacido- 
sisa, hanem  közönséges hyperglycae- 
miás ketoacidosisa, am elyben az 
egyébként nem  nagyon magas tejsav- 
szint velejáró lehet. A m etform in se- 
rum -szintének m eghatározása sem 
történt meg s a hozzászólók vélemé
nye szerint sem lehet az esetet egyér
telműen a m etform in rovásásra be
következő tejsavacidosisnak minősí
teni.

Iványi János dr.

A csökkent glucose tolerancia (IGT) 
normalizálása thiazolidinedion Tro- 
glitazonnal. Antonucci, T. és mtsai 
(W hitcomb R.: Parke-Davis Pharma- 
ceut. Rés. Div., W arner-Lam bert Со., 
2800 Plymouth Rd., A nn Arbor, MI 
48105. USA): Diabetes Care, 1997, 20, 
188.

Becslések szerint az USA lakosságá
ban m integy 11%-ra tehető a csök
kent glucose tolerancia (IGT): Ennek 
rendkívüli nagy jelentősége van, mert 
belőle az évek során valódi NIDDM- 
betegség alakulhat ki m inden  érrend
szeri szövődményével. Ezért is jelen
tősek azok a próbálkozások, melyek 
még ebben a stádium ban a cukortole
rancia norm alizálását segítik elő.

A szerzők 1993-ban 6 amerikai 
központban végeztek vizsgálatokat 12 
hetes időtartam m al olyan egyéneken, 
akiknek csökkent cukortoleranciájuk 
igazolódott. 51,24-77 év közötti egyén 
vett részt a kettős vak terápiás vizs
gálatban, közülük 25-en Troglitazont, 
26-an placebot kaptak. A vizsgált cso
portot 41 nő és 10 férfi alkotta, több
ségük nem  hispániai eredetű fehér 
volt, átlagos életkoruk 47 év. Róluk 
előzetesen tájékozódva kiderült, hogy 
97%-uknak családi diabetes előfor
dulás szerepel az előzm ényükben. Va- 
lamenyien jelentős súlyfelesleggel 
rendelkeztek (BMI 30 feletti).

A Troglitazonnal kezeltek minden 
reggel 400 m g-ot kaptak  szájon át. A 
cukorterheléseket a vizsgálat megkez
dése előtt, valamint a 6. és 12. héten 
végezték el, átlagosan 75 g glucose- 
val. Normál cukortoleranciának te
kintették a 7,8 m m ol/l-nél nem  maga
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sabb indulási és 2 órás értékeket. A 
vércukorszint mellett az inzulint, a C- 
peptidet, a HbAic-t, a fructosam int, a 
lipideket és a vérnyomást ellenőrizték 
még, valamint a testsúlyt.

A vizsgálati eredmények egyértel
m űen bizonyították, hogy az inzulin 
hatását növelő Troglitazonnal kezel
tek csoportjában a placebo-csoport- 
hoz viszonyítva a vércukor-, inzulin- 
és C-peptid-szint jelentősen csökkent 
a megismételt cukoterhelések alkal
mával, a lipidek közül az éhomi tri- 
glycerid-szint m ár 3 hét múlva signi
ficans csökkenést m utatott és végig 
m egm aradt ezen az értéken. M inden 
egyéb param éter változatlanul m a
rad t a 12 hét során.

A Troglitazonnal kezeltek 6. heté
ben  a csökkent cukortolerancia 75%- 
ban, a kísérleti periódus végén pedig 
80% -ban vált normálissá, bizonyítván 
a Troglitazon jó hatását. Ugyancsak a 
vizsgálati periódus végén a placebo- 
val kezeltek között is 48%-os cukor
tolerancia normalizálódást figyeltek 
meg, ennek okát nem  tudták m egm a
gyarázni.

Iványi János dr.

DERMATOLÓGIA -  VENEROLÓGIA

Tinea capitis. Schouten, M. A. és m tsai 
(Nijmegen): Ned. Tijdschr. Geneesk.,
1996,140, 1581.

A bő r penészfertőzései gyakoriak, fő
leg gyermekeknél okoznak a hajas fej
bőrön  kopasz foltokat és gyakran 
hosszú időbe kerül, míg felismerik, és 
hatásos penészgomba elleni kezelést 
alkalm aznak. Fontos a fertőzési forrás 
kiderítése, mely lehetővé teszi a rein- 
fectiót és a bőrelváltozás terjedését.

Az 5 éves leánynál 2 hónap óta 
hám ló folt van a hajas fejbőrön, mely 
ketokonazolos és betam ethazon-ol- 
datos kezelésre nem  reagált, a bőrgyó
gyász a fejen 5 erythem atosquam osus 
plakkot talált sárga crustával. P ityria
sis am iantaceára gondolva, melynél a 
hajszálakon kis tokok alakulnak ki 
szaruanyagból, 5%-os salicylsavas 
em ulziót alkalmaztak desoximeta- 
sonnal; 2 hét múlva változatlan volt a 
kép, a haj mircobiológiás vizsgálatánál 
lactofenolkészítményben a hajszálak 
külső részén spórákat találtak (ecto- 
thrix) mely megfelelt M icrosporium 
canisnak. Rákérdezéssel kitűnt, hogy

a család egyik m acskájánál fordul elő 
penészfertőzés. N aponta 70 mg itra- 
konazol per os 30 napon át és helyileg 
mikonazol krém  (0,02%) 6 héten át 
volt alkalm azandó, pár hónap alatt a 
hajnövedés m egindult. A m acskát az 
állatorvos kezelte griseofulvinnal.

A másik beteg egy hatéves fiú, a ha
jas fejbőrön gennyes sérüléssel, mely 
helyi alopeciát okozott. A háziorvos 
3 X 250 mg flucoxacillint rendelt egy 
hétre és helyileg 0,02% flumethazont 
és 3% clioquinolt tartalm azó krém 
mel kezelte eredm ény nélkül. A pör- 
kök KOH-s vizsgálata negatív volt. A 
kezelést naponta 100 mg itrakonazol- 
lal folytatták 45 napon át, közben ha
jat küldtek tenyésztésre. Az elváltozás 
kisebbedéit, kiderült, hogy a b irto 
kukban levő nyúlon volt bőrelválto
zás, de nagyobb gondot okoztak a 
nagyszülőknél lévő m arhák. A te
nyésztés Trichophyton verrucosum ot 
m utatott ki, m ely háziállatoknál nem 
ritka. Az itrakonazolos kezelésre pár 
hónap alatt gyógyult a fiú fején az el
változás.

A harm adik beteg egy 7 éves m a
rokkói leány, akinél egy dermatológus 
a hajas fejbőrön viszkető, hámló foltot 
talált, de a 2%-os ketokonazol kenőcs 
nem  segített. A hajas fejbőrön egy 10 
cm átmérőjű erythem atosquam osus 
elváltozást találtak, a területben letö
redezett hajjal és a bal szem alatt és az 
alkarok belső részén is kerek, piros, 
hámló foltokat láttak. A hámladék 
KOH vizsgálata negatív volt, a haj te
nyésztése T. violaceum ot m utatott ki. 
A kezelés: per os itrakonazol 50 mg 
napi adaggal, 2 hét alatt eltüntette a 
tüneteket; 3 hónap  múlva azonban 
újból jelentkeztek és 4 éves húgánál 
fejlődött ki ugyanazon az elváltozás. 
Mindkét leány napi 50 mg itrakonazol 
per os terápiát kapott és 2%-os ke
tokonazolos kenőcsös helyi kezelést. 
Nyilván gyógyultak, m ert nem  jelent
keztek újból.

A bőr penészfertőzésével a házior
vosok évente kb. 200-szor találkoznak 
és 1-2%-ban utalják őket szakor
voshoz. Leggyakrabban a kezeken lá
bakon jelentkezik az elváltozás, a fe
jen később észlelik. Letöredezett haj
szálak jellemzőek, tinea capitisnél a 
penész ectothrix elhelyezkedésénél a 
spórák a hajcsonkon vannak, ezek pár 
mm-es hosszúságúak, ritkán okoznak 
gyulladást. Az endothrixnél a hajszá
lak a bőrhöz közelebb törnek el, a 
csonkok fekete pontokként m utatkoz

nak, folliculitisek és gennyesedések 
gyakoriak. Gyógyulásuk heggel törté
nik, gyakori a m aradandó alopecia. 
Corticoid-kezelésnél csökken a gyul
ladás, a penészfertőzés később kerül 
felismerésre. A penészek lehetnek 
antropofilek, zoofilek és geofilek, 
utóbbiak Hollandiában ritkák, főleg 
bányászok, kertészek fertőződhetnek 
ezekkel. A KOH 20%-os oldatának egy 
cseppjében a hámladék keratinja 15 
perc alatt feloldódik, a chitinfonál 
m egm arad, a felismerés 60%-os. A te
nyésztés hetekig tarthat. A helyi keze
lés ketokonazollal nem m indig ered
ményes, a fungicid hatású itrakonazol 
orálisan kg-onként 5 mg napi adaggal 
6-12 héten át hatásos. A terbinafin 
adagja 15-20 kg-os gyermekeknél 
62,5 mg naponta 1 X; 20-40 kg-osok- 
nál 125 mg naponta l x  és 40 kg-on 
fölülieknél naponta 1X 250 mg. Corti- 
costeroidok nem váltak be a kezelés
nél. A fertőzési források is kezelen
dők.

Ribiczey Sándor dr.

Két gyermeknél sikertelen volt a ter
binafin kezelés tinea capitisnál.
Strobos, M. A. és mtsai (Rotterdam): 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
1611.

Terbinafin egy új antimycoticum, 
mely az allylaminek csoportjához tar
tozik. A tinea capitis a gyermekeknél 
elsősorban terbinafin kezelést igényel 
a fungicid hatása miatt, sokszázalékos 
gyógyulást hoz létre, rövidebb idő 
alatt és jól tűrik  a betegek. Eddig a ter
binafin kezelés eredményesnek mu
tatkozott. A triazolderivátum ok és a 
terbinafin bevezetése előtt évtizede
ken át a griseofulvin volt az egyedül 
hatásos gyógyszer. A duplavak m ód
szeres random izált vizsgálatnál is a 
terbinafin bizonyult hatásosabbnak 
gyermekek tinea capitis kezelésénél. 
Rövidebb a kezelési idő, m int a gri- 
seofulvinnál, a tolerantia viszont 
ugyanaz. Megvizsgálták különböző 
kórokozóknál a tinea capitis gyógyu
lását gyermekeknél, döntő többsé
güknél a Trichophyton félék szerepel
tek és kitűnt, hogy a M icrosporium 
félék nehezebben kezelhetők terbina- 
finnel. A rotterdami Akadémiai Kór
ház gyermekdermatologiájának ren
delésén nemrégiben 2 gyermeknél ta
láltak hám ló foltokat a hajas fejbőrön a
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kórokozó M icrosporium canisnak bi
zonyult. Orálisan terbinafint adtak 1 x 
naponta 125 mg-ot, m ásiknál 2x na
ponta 125 mg-ot, m indkét beteg reny
hén reagált ezekre, 6-12 hétre csak kis 
javulást észleltek, áttértek griseoful- 
vin orális adására ttkg/20 mg-ot adva, 
pár hét alatt jól javultak és a hajnö
vekedés is megindult. Meg kell je
gyezni, hogy a terbinafin valószínűleg 
localisan hatásosabb a M. canisnál, de 
hajas fejbőrnél mindig orálisan kell az 
elváltozást kezelni. A terbinafin keze
lésnél többnyire a kezelés befejezése 
u tán  látható legjobban a kezelés hasz
nossága. A terbinafin kezelésnél a 
tinea capitist okozó Trichophyton faj
ták kevésbé érzékenyek és gyerme
keknél a griseofulvin az első válasz
ték. Érdemes ehhez m egvárni a te
nyésztés eredményét, ez kb 3 hét. Ter
binafin és m int alternatív az itracona- 
zol a Trichophyton fajtáknál és Mic- 
rosporion audouinii-nél a első válasz
tandó gyógyszer.

Ribiczey Sándor dr.

A „tölgykörmenetes hernyók” által 
okozott dermatitis (Tnaumatopoea 
processionea). Neumann, H. A. M. és 
m tsai (Maastricht, Asten): Ned. Tijd- 
schr. Geneesk., 1996,140, 1639.

1878-ban Nijmegen és Heesch között 
a tölgykörmenetes hernyók valóságos 
vészt okoztak, ami m iatt a hatóságok 
em ber és állat számára elzárták a te
rületet. Közben a hernyók felfalták a 
tehenek elől a füvet, a m arhák pedig 
nyelvükön sérültek meg. Következő 
évben elm aradtak a hernyók. Több, 
m int 100 év múlva ismét jelentkeztek 
ezek a hernyók az országban. 1978- 
ban Reussel közelében, a belga 
határnál látták őket, 1990-ben a Wa- 
geningeni növénybetegségi intézet is 
tudom ást vett a hernyókról és Bra
bant és Észak Limburg szenvedte el a 
hernyóvészt. Feltűnő, hogy m ár 6 év 
óta jelentkeznek, így m ár vészről be
szélhetünk. Bőrelváltozást r. sz. a 
hernyókkal való direkt kontaktus 
okoz. Feltűnő, hogy az erre vonatkozó 
derm atológiai irodalom ban alig tö r
ténik erről jelentés. A Physicians Sil
ver Platter 47 referencia h írt közöl a 
hernyókról, de csak 1 jelentés szól a 
tölgyprocessiós hernyók által okozott 
kárról. 1988 és 1993 között csak 1 eru- 
cismusról (hernyó okozta betegség)

szóló cikket és egy m ásikat a szőrös 
hernyók okozta pseudo-allergiás 
elváltozásról közöl. A Thaum atopoea 
processionea a lárvája a lepkének, ill. 
m olynak. 2 pár szárnya van a Le- 
pidopterák rendjébe tartozik, a lárvák 
tojásokból kelnek ki és báb, ill. imago 
megfelel más endopterygot rovaroké
nak. A fiatal hernyók tojásalakban 
telelnek át egy fatörzsben, tavasszal 
megélénkülnek, főleg a tölgyleveleket 
kedvelik. Harmadik vedlés után kap
ják  a szőrzetüket, vagy hatszázat, 
melyeknek vége horogszerű és beha
tol a bőrbe. A moly júl. végétől szept.- 
ig repked, a hernyók táplálékot keres
ve processioszerűen sorban  ván
dorolnak. A bőrben és nyálkahár
tyákon át a mérgezett szőrök nem al
lergiás reakciót váltanak ki, hanem  iz
galm at (orthoergiás reactio), a szőrök 
a szél útján is okozhatnak derm atitist 
a hernyó ráeshet a fáról az emberre. 
Az ártalom  a római kor ó ta  ism ert. De 
a hernyó a begubózása után is 
okozhat a szőrével bajt, m ert a 
gubóból és hálókból is juthatnak 
szőrök az ember bőrébe. De hoz
zájuthatnak a nyílt helyen tarto tt, szá
ríto tt fehérneművel is az emberhez. A 
derm atosis főleg a viszketés miatt 
kellemetlen. A bőrön kis rózsapiros 
m aculopapulás kiütést okoz, 2-5 mm 
átm érővel. A hámlás kb. 3 napig tart, a 
papulák  kb 34 nap alatt tűnnek  el. Kis 
barn a  macula marad a nyomukban, 
ezek is eltűnnek 5-8 nap  múlva. Az 
ajkakon és orrban élénk fájdalmat 
okoznak. Rhinitis és tracheitis ritka. 
1996 nyarán rengeteg derm atitist 
okoztak a vidéken, naponta 10 beteg 
jelentkezett a háziorvosoknál. 0,1% 
triam cinolonacetonid oldva carbo- 
merhydrogelben, a heves viszketés el
len jó hatásúnak bizonyult. Naponta 
3x alkalmazandó. Az antihistam ini- 
cum ok nem  hasznosak.

Ribiczey Sándor dr.

Perianalis streptococcus okozta der
matitis gyermekeknél. Van Zeijl, J. H. 
és m tsa (Roermond, Leeuwarden): 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
2191.

Ha a gyerm ek perianalis viszketésről 
panaszkodik, leggyakrabban az Ente- 
robius vermicularis által okozott en- 
terobiasisra gyanakodunk. Az okozott 
fájdalm at a viszketegségnél a vakarás

okozta sérüléseknek tulajdonítjuk. A 
fájdalom azonban idült obstipatiónak 
is tulajdonítható, mely a székletürí
tésnél jelentkezhetik. Circulus v itio
sus áll elő. Szerzők 4 esetüket ism er
tetik, melynél más ok szerepelt.

Az első beteg 1 éves és 9 hónapos 
fiú, akinél 1 év óta obstipatio áll fenn. 
Beöntéses colonfoto és rectum  nyh. 
biopsia is történt, eredm ény nélkül. 
Székletürítés 4-5 naponta, a defeca- 
tiónál nagy a sírás, láthatók a sérülé
sek. A vizsgálatnál az anus pirossága, 
kis fistulákkal és kis fehér foltocs
kákkal az anus körül tűn t fel. A rtg. 
vizsgálat candidára negatív, de a vizs
gálat Streptococcus pyogenes tiszta 
kultúráját m utatta. Feneticillin kúra 
eredménytelen volt. A faecesvizsgá- 
latnál Giardia lam bliát m utattak  ki, a 
m etronidazol kúra utáni recidiváló 
panaszok m iatt m upirocin kenőcsös 
kúra szüntette meg a panaszokat.

A m ásodik beteg egy kétéves leány, 
akit defecatiónál jelentkező, két hete 
tartó  fájdalom m iatt hoznak vizsgá
latra. Bátyját és egész családját ente- 
robiasissal kezelték röviddel azelőtt. 
Perianalisan komoly pirosság, köny- 
nyen vérző sérülésekkel, a székleté
ben féregtojások és cysták voltak lát
hatók. A perianalis bőrből vett kenet
ből S. pyogenes tenyészett ki. Orális 
penicillin kúra 10 nap alatt m eggyó
gyította.

A harm adik beteg egy hatéves fiú, 
egy hete panaszkodik heves anuskö- 
rüli fájdalom miatt. Mivel előzőleg 
Enterobius fertőzés m iatt kezelés alatt 
állt, próbaképpen m ebendazol kúrát 
kezdtek, de ez fokozta a panaszokat. 
Vizsgálatnál egy kissé nedves p eri
analis bőrt de egyebet nem  találtak, a 
kenetből S. pyogenes tenyészett ki. 
Amoxicilin per os és fusidinsavas 
bőrkenőcs gyorsan gyógyulást hozott 
létre.

A negyedik beteg a harm adik beteg 
8 éves bátyja, pár nap múlva feltűnt 
szüleinek, hogy túl hosszan tartózko
dik a WC-ben a fájdalom miatt. Vizs
gálatnál az anus körül 10 cm átm érőjű 
vörös terület volt látható, a tenyésztés 
S. pyogenest m utatott ki. Amoxicillin 
per os és fusodin bőrkenőcs hozott 
létre gyógyulást. A testvéreknél a S. 
pyogenes identikus típusú volt.

A S. pyogenes ritkán fordul elő, 
csaknem mindig gyermekeknél, peri
analis fájdalmas erythem a, viszketeg- 
ség, fájdalmas nyálkahártya a fő tüne
te. A fájdalomérzés m iatt obstipatio
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jelentkezhet, kevés vércsíkos széklet
tel. Előfordulhat a paradox d iarrhoea  
és encopresis is. Volt eset, hogy fél év 
múlva tö rtén t csak diagnosis. Helyes 
kezelés a microorganismus ism ereté
ben lehetséges. A gyermekek életkora 
átlagban 4 év, fiúknál gyakrabban for
dul elő, néha a scrotum és a penis is 
érintve van. Egyeseknél a perianalis 
elváltozással egyidőben pharyngitis 
is jelentkezik, identikus serotípussal 
fertőződve, mely erythromycin és pe
nicillinre gyorsan gyógyul.

Ribiczey Sándor dr.

Barnaság egy tégelyből. M eijer Van 
Putten, J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk.,
1996,140, 1882.

Angliában utóbbi időben szaporod 
tak a napfürdőzés veszélyeire v ona t
kozó közlemények. Ez most a b ő rb a r
naság mesterséges előállításához ve
zetett. (The Independent on Sunday, 
aug. 25.). Aki mindennek ellenére 
barnává akar válni, ez még az egye
düli m ód, m ert a nap nem csak k ap 
csolatba került a bőrrákkal, han em  a 
korai öregedéssel, és legutóbbi közlés 
szerint még a bőr természetes védő- 
képességét is veszélyezteti. V ilágsztá
rok, m int Pamela Anderson, Jane 
Fonda és Jackie Collins jó példák  a 
művi barnaságra. Vezető divatlapok, 
m int a Vogue is divatközleményeket 
közöl mesterségesen lebarnultakról 
és Polly Sellars, a szépségrovat szer
kesztője a lapnak, a ráncokat a n ap sü 
tésnek tulajdonította. „Biztonságos 
naptól való lebarnulás nem  létezik” 
m ondotta és „minden elszíneződés 
m aradandó kárral jár”. Ezért ő éjjel
nappal napfénykrémet használ, védő
anyagosat és kis színt egy barn ító  ta r
tálykából spriccel magára. „N ekünk 
nagyon óvatosan kell bánnunk ezzel a 
m ódszerrel”. De még sok időbe kerül, 
amíg előrehaladunk a m esterséges 
barnításban. Ugyanis rossz a rep u tá 
ciója. Egy tégely emlékeztet m in d en 
kit az akkori, hatvanas évek színésznő 
csillagaira, nevetséges barnás csíko
zásukra, a térdeiken és könyökeiken a 
sötétebb foltozottságra a leggyako
ribb barn ító  festék a dihydroxyaceton 
volt, (DHA), az évszázadokig használt 
diófaléhez viszonyítva ez nagy hala
dás volt és ez barnított is és nem  za
varodott össze lilás színnel. Az újság
írónő maga is megpróbálta az ilyen

szalonkezelést, am i órák hosszan ta r
tott (30 fontért), először teljesen le
meztelenítve levakarták a hámló bőrt, 
majd m egnedvesítették, végül jö tt a 
DHA-kezelés. 3 óra múlva kialakult a 
barna bőrszín, és ez 1-2 hét alatt is
mét eltűnt.

Ribiczey Sándor dr.

Congenitalis lues, mint importbeteg
ség. H endriks, T. és mtsai (Utrect, 
Rotterdam): Ned. Tijdschr. Geneesk.,
1996,140, 1872.

A gyerm ekeknél a lues ritka megbete
gedés H ollandiában. 1982 és 1991 
között 10 megbetegedést észleltek a 
14 év alatti gyermekeknél; ezek közül 
7 esetben volt szó congenitalis luesről. 
Hollandiában az első terhességnél 
„Treponema pallidum  haemaggluti- 
natiós próbával” vizsgálják a lueses 
fertőzést. Bár a szűrés nem  egészen 
megbízható, Hollandiában ritkán 
születik gyerm ek congenitalis luessel, 
de a nem  Hollandiában születet
teknél, akik adoptio vagy családegye
sítés révén kerülnek országukba, vagy 
menedéket keresve, m int menekültek 
kerülnek az országba, ébernek kell 
lennie váratlan importbetegségekre. 
Az adoptált gyermekek egy 1003 tagú 
csoportjában 0,3%-nál volt pozitív a 
luesreakció. Nem régiben egy jelentés 
szerint Curacaoban 4 év alatt 16 új
szülött állt lues elleni kezelésben és 
1000 élveszülött közül 1,1 lueses új
szülött került kezelésbe. Az utrechti 
poliklinikán, az overvechti kórházban 
13 hónap alatt 3 külföldi gyermeknél 
állapították meg az aktív luest. Szer
zők 2 esetüket ism ertetik.

Az első beteg -  egy sri-lankai -  2 
hónapos korában került, m int adop
tált gyerm ek szerzőnkhöz. Egy hete 
volt Hollandiában. Nem voltak kom p
likációk a terhesség és szülés idejé
ben. Testsúlya 4880 g, hossza 57 cm, 
koponyakörfogat 38,7 cm. Lympho- 
mák nincsenek, sem hepato- és sple
nomegalia. A bőrön num m ularis, 
bronzszínű elváltozásokat és talpon 
tenyéren hám lást találtak. A We 70 
mm, a Hb-koncentráció 5,2 mmol/1, 
AS AT 944 U/l ALAT 81 U/l, a seroló- 
giai luespróbák pozitívak. HIV-re és 
hepatitis В-re negatív volt az ered
mény. Rtg.-vizsgálat a j. ulna és radiu- 
son osteochondritist és periostitist 
m utatott, a gyerm ek aj. karját kevésbé

használta, a fibula és tibia mkét olda
lon hasonló elváltozást m utatott. A 
gyermeknél a parro t féle pseudopa
ralysis állt fenn. A biológiai anya fel
kutatható és kezelhető volt.

A m ásodik beteg egy sri-lankai 2 
hónapos fiú, kiutazásakor még nem  
találtak nála kóros elváltozást. M egér
kezésekor a háziorvos bal karján szü
lési sérülést tételezett fel, m ert nem  
mozgatta a bal karját. Súlya 3730 g, 52 
cm hosszú, fejkörfogat 35,2 cm, kü l
leme oedemás, a halványabb nyh-án a 
bőrén, főleg az extremitásain és a ta l
pakon num m ularis hámló sérülések. 
A máj 4-5 cm -rel meghaladja a b o r
daívet. A bal fem ur distális része és a 
bal alszár érin tésre fájdalmas volt és 
enyhén megvastagodott. A klinikai 
kép alapján congenitalis lues volt a 
dg. A We 70 m m , a Hb-érték nagyon 
alacsony, 0,3 mmol/1, a haem atocrit 
0,19/L. A serológiai próbák luesre po 
zitív, HÍV és hepatitis В-re negatív. A 
csöves csontok a végtagokban osteo
chondritist és periostitist m utattak. 
10 napon át penicillint, anaemia ellen 
egy transfusiót adtak. 10 nap alatt a 
legtöbb tünet eltűnt és kibocsáj- 
tásakor a H B-érték 5,2 mmol/1, a 
m ájpróbák norm álisak, a bal kar fáj
dalma m egszűnt, a bőrelváltozások 
megszűntek. A luesreactiók kezdet
ben erősen pozitívak voltak és lassan 
norm alizálódtak. Pár hónap m úlva a 
VDRL (Venereal Disease Research 
Laboratory) teszt is negatívvá vált. 
Kibocsájtás u tán i 6. napon a bal kar 
mozgathatósága normális, a bal láb
ban a fájdalom eltűnt és megszűnt a 
hepatosplenom egalia is. Pár hónap 
múlva negatív lett a VDRL-próba is.

Congenitalis luesnél a fertőzés a 
foetust in utero éri. Transplacentaris 
fertőzés a terhesség minden stád iu
mában m egtörténhet, a legnagyobb 
lehetőség a harm adik  trim esterben 
van. Régebben úgy tudták, hogy az el
ső trim esterben ez sem történhet 
meg, de kiderült, hogy a fertőzés ak
kor is m egtörténhet, csak a tünetek fej
lődnek ki a 18. hét után. A kezeletlen 
gravidánál a m agzat fertőzése 100%- 
os és in trauterin  halálhoz (30-40%) 
vagy neonatalis halálhoz vezet. A szü
letésnél m ár a tenyerek és talpak bu l
iás bőrelváltozása mutatkozhat, a tö b 
bieknél 3-5 hét múlva jelentkeznek a 
mucosa-elváltozások, hem olytikus 
anaemia és m agas We és hepatosple
nomegalia fordulhat elő. Emellett ge
neralizált lym phadenopatia is jelent
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kezhet. Van egy ún. késői formája a 
congenitalis luesnek. A későbbi tüne
tek jelentkezhetnek a korai tünetek 
nékül is, általában a m ásodik életév
ben, vagy utána. A specifikus labor
tesztnek a treponém ák elleni ellen
anyagok kimutatásán alapulnak, rész
ben az antigének elleni ellenanya
gokra vonatkoznak, m elyek szabaddá 
válnak a sejtpusztuláskor. A titerek 
sokáig pozitívak m aradnak, néha az 
élet végéig. A VDRL alkalm as a terá
pia sikerének kim utatására, a titerek 
sikeres kezelésénél gyorsan csökken
nek. Újszülötteknél ajánlatos elvé
gezni a lum bálpunctiót, tünetek nél
küli esetben is. Ha a liquorban nin
csen elváltozás, elégséges az újszülött 
szám ára benzylpenicillint adni (ben- 
zathin formában) 50 000 E-t kg-ként i. 
m. Miután egyre gyakrabban jelentik, 
hogy ez nem elegendő, inkább olyan 
adagolásra van szükség, mintha a 
liquorban is volna elváltozás. Naponta 
tehát 50-100 000 E adandó a benzyl - 
penicillinből (procainsó alakban, 
i. v-an, 10 napon át. Az i. v. adás azért 
ajánlatos, m ert az i. m. adás nagyon 
fájdalmas. Kontrollálni kell 6-12 
havonta az eredm ényt és a VDRL 
liquor pozitivitásánál újból kell adni a 
kúrát, amíg a VDRL-próba nem lesz 
negatív. A treponem ára vonatkozó 
teszt ezzel szemben egy életen keresz
tül pozitív maradhat. Adequat keze
lésnél nem  m aradnak a congenitalis 
luesnél m aradványtünetek.

Ribiczey Sándor dr.

DIETÉTIKA

Halfogyasztó és vegetáriánus tanzá
niai falusi emberek vérnyomása és 
atherogen lipoprotein profilja: a Lu- 
galawa tanulmány. Pauletto, R, Puato, 
M., Caroli, M. G. és m tsai (Diparti- 
mento di Medicina Clinica e Speri- 
mentale, Universitá de Padova, Pa
dova, Italy): Lancet, 1996,348, 784.

A szerzők a Nyasza-tó m entén élő, 
halászattal foglalkozó 618 felnőtt ban
tu (férfiak aránya 40,5%) vérnyomás- 
értékeit és plazma atherogen profilját 
hasonlították össze a Tanzánia he
gyeiben élő 645 felnőtt b an tu  (férfiak 
aránya: 44%) vegetáriánus lakoséval. 
Étrendi kiértékelést m indkét csoport 
esetében 25 családnál, a vizsgált po
puláció 15%-ában végeztek. A napi

energiabevitel a két csoportban közel 
azonos volt. A Nyasza-tó környékén 
élőkben az energiabevitel 23%-a szár
mazott a halból, ami 300-600 g/nap 
halfogyasztást jelentett. A vegetáriá
nusok energiabevitelének döntő há
nyadát (82%) a komplex szénhidrátok 
képezték. A fehérjék és zsírok részese
dése az összenergiából 18 és 12% volt 
a halászok, illetve 11 és 7% volt a vege
táriánusok esetében. A sófogyasztás 
nem  különbözött a vizsgált csoportok 
között. Alkoholos italokból (4-6%  
alkoholtartalom) a halászok átlago
san 0,7 1-t, a vegetáriánusok 1,2 1-t it
tak. A számítások szerint a halászok 
n-3 többszörösen telítetlen zsírsav 
(PUFA) bevitel 3-5 g, az arachidon- 
savé 0,5-1,0 g volt. A korra, a nem re és 
az alkoholfogyasztásra korrigált ada
tok alapján az átlagos vérnyomás ér
ték a halfogyasztó személyekben szig
nifikánsan alacsonyabb volt, m int a 
vegetáriánusokban s ezzel összhang
ban  az enyhe, illetve a kifejezett h iper
tónia előfordulási gyakorisága is r i t
kább volt. A halfogyasztók plazm ájá
ban  az összkoleszterin, a triglicerid és 
a lipoprotein(a) [Lp(a)j koncentráció 
szigifikánsan kisebb volt, a plazma 
lipidekben az n-3 PUFA szignifikán
san nagyobb, az n-6 PUFA, az arachi- 
donsav kivételével kisebb arányban 
volt jelen, mint a vegetáriánusokban. 
Az п-3/п-б PUFA arány, az eikozapen- 
taénsav/arachidonsav (EPA/AA), va
lam int dokozahexaénsav/arachidon- 
sav (DHA/AA) arány szignifikánsan 
nagyobb volt a halfogyasztók plazma 
lipidjeiben. A halfogyasztók plazma 
zsírsav profilja az édesvízi halak zsír
savösszetételét tükrözte. A szerzők 
fontosnak tarto tták  megjegyezni, 
hogy a Nyasza-tóban élő édesvízi ha
lak zsírjában a DHA és AA koncentrá
ció nagyobb, az EPA tartalom  kisebb, 
m in t a tengeri halakban. A plazma 
összkoleszterin szintben korfüggő 
csökkenést észleltek a 65 évnél idő
sebb vegetáriánus férfiakban, a halfo
gyasztókban ez nem  következett be. 
Ezzel ellentétben a vegetáriánus 
45-64 éves nőkben, az összkoleszterin 
koncentráció korfüggő progresszív 
növekedését figyelték meg, de az azo
nos korú halfogyasztó nőkben a ko
leszterin szint nem  változott. Az ered
ményeket összefoglalva, a szerzők a 
halfogyasztókban észlelt alacsonyabb 
vérnyom ást az egész életen át tartó  
nagy n-3 PUFA bevitelnek tulajdonít
ják. A halászokban m ért kisebb szé

rum  összkoleszterin tarta lm at a kis 
összzsír és telített zsírsav, illetve nagy 
n-3 PUFA bevitel együttes hatásával 
magyarázzák. Véleményük szerint sze
repet játszhat az édesvízi halakban ész
lelt nagy DHA/EPA arány is, ameny- 
nyiben leírták, hogy a DHA csökkenti 
az LDL-koleszterin szintet. Meglepő 
eredm énynek számít, hogy az Lp(a) 
koncentráció szignifikánsan kisebb 
volt a halászokban, m int a vegetáriá
nusokban. Ezt csak részben magya
rázza az apo(a) fenotípus megoszlás
ban észlelt különbség a két populá
cióban. A szerzők e szem pontból is a 
nagy n-3 PUFA bevitelnek tulajdoní
tanak jelentőséget.

[Ref: A  szív- és érrendszeri meg
betegedések független rizikó tényező
jének tarto tt szérum Lp(a) szin t sza
bályozásában az eddigi tudásunk sze
rint a környezeti tényezők, így a táp
lálkozás is elhanyagolható szerepet 
játszik. Am ennyiben bebizonyosodik, 
hogy hosszútávon a zsírbevitel jelen
tős csökkentése és az n-3 PUFA bevitel 
növelése csökkenti a szérum  Lp(a) 
koncentrációját, úgy az az Lp(a)-ról 
kialakított vélemény átértékelését te
szi szükségessé.]

Antal Magda dr.

Az étrendi szelénium: eljött a cse
lekvés órája. (A csökkent biológiai 
hozzáférhetősége elősegítheti a rákot, 
a kardiovascularis betegségeket és a 
subfertilitást Angliában és Európá
ban.) Raym an, M. P. (D epartm ent of 
Chemistry, University of Surrey): 
BMJ, 1997,314, 387.

A szelénium (Se) esszenciális nyom
elem, szám os anyagcsere-folyamat
ban lát el életfontos feladatot; főleg 
kenyérben, gabonafélékben, halban, 
barom fiban és húsban fordul elő. Az 
újabb kutatások  m indnagyobb jelen
tőséget tulajdonítanak a betegségek 
megelőzésében betöltött szerepének. 
Nyugtalanító, hogy a világ néhány 
részén csökken az étrendi bevitele.

A Se a létfontos selenoproteinek 
alapvető eleme. Ezek közül a legjelen
tősebbek az antioxidáns glutathion per
oxidase enzim ek, amelyek kiküszöbö
lik a szabad gyököket. [Ref: A z anti- 
oxidánsok pótolják a gyökök extrami- 
tochondriálisan elfogyasztott elekt
ronjait.] Ellenkező esetben a képző
dött lipid hydroperoxidok károsítják
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a m em bránokat és azok funkcióit. A 
prostacyklin-term elés csökkenésével 
és a throm boxan előállítás növelésé
vel véralvadási zavart okoznak. A li
p id  hydroperoxidok előmozdítják az 
atherosclerosist, károsítják a DNS-t és 
aktiválják a carcinogéneket.

A selenoenzimek a pajzsmirigy 
anyagcseréjében a T4-et aktív T3-má 
alakítják. A Se-hiány csökkenti a sper
m ium ok motilitását.

A selenoproteinek aktivitása az 
étellel bevitt Se-ellátástól függ. A Se a 
növényekkel lép be a táplálékláncba, 
am ely nagy földrajzi változatosságot 
m utat. Különösen alacsony a Se-fel- 
vétel Európában és Kínában, ahol 
kifejezett Se-hiány-betegség terü le
tek fordulnak elő, endemiás kardio-

myopathiával és deformáló a r th r itis 
sel.

Kimutatták, hogy Angliában csök
ken a Se-felvétel, amelyet vám politi
kai okok m iatt a Se-gazdag és magas 
protein-tartalm ú észak-amerikai b ú 
zának a korlátozott behozatala idézett 
elő. Ehhez még hozzájárultak a savas 
esők és a megváltozott talaj, amelyek 
lassítják a Se felszívódását. M indez a 
vér küszöbérték alatti Se-koncentrá- 
ciójában nyilvánul meg.

Ez a lehangoló Se-állapot újabb ér
tesülésekre hívja fel a figyelmet. Ki
m utatták, hogy viszonylag ártatlan  
vírusok virulenssé válhatnak, ha Se- 
hiányos gazdán mennek át. Pl. Zaire- 
ban a HÍV először a Se-ban szegény 
populációban jelent meg. K ínában az

ilyen vidéken új influenzatörzs lépett 
fel. Se-hiányos nőkben magasabb a 
spontán vetélések száma. Subfertilis 
férfiakban Se-pótlás után  megjavult a 
sperm ium ok motilitása. Igazolták azt 
is, hogy Se-pótlás m ellett 50%-kal 
csökkent a rák m ortalitása.

Az angol farmerek 1978. óta pótolják 
az állataik hiányzó Se-át. Finn- és más 
országokban, ahol alacsony a talaj Se 
tartalma, már 1984 óta adnak Se-pót- 
lást a műtrágyához. A kenyérliszthez is 
lehetne Se-t keverni. Amíg ez törvénye
sen is meg nem valósul, a legjobb 
megoldás a naponkénti elfogyasztott 
brazil dió, a leggazdagabb természetes 
Se-forrás. Itt a cselekvés ideje!

Kollár Lajos dr.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A kiskunfélegyházi Városi Kórház
igazgatója (6100. Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. sz.) pályázatot hirdet a 
Járóbeteg Szakellátásban 6 órás rheu- 
matológusi szakorvosi állás betöltésé
re.
Pályázati feltételek: -  magyar orvosi 
egyetemen szerzett diploma; -  rheu- 
m atológiai szakvizsga; -  m agyar ál
lampolgárság.
Bérezés a Kjt. szerint.
A pályázatot a Kórház igazgatójához 
kell benyújtani.

A kiskunfélegyházi Városi Kórház
igazgatója (6100 Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. sz.) pályázatot hirdet a 
Járóbeteg Szakellátásban 6 órás kar
diológus szakorvosi állás betöltésére. 
Pályázati feltételek:
-  m agyar egyetemen szerzett orvosi 
diplom a,
-  kardiológus szakvizsga,
-  m agyar állampolgárság.
Bérezés a Kjt. szerint.
A pályázatot a Városi Kórház igazga
tójához kell benyújtani.

A kiskunfélegyházi Városi Kórház
igazgatója (6100 Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. sz.) pályázatot h irdet a 
Járóbeteg Szakellátásban 6 órás fü l-  
orr-gégészeti orvosi állás betöltésére.

Pályázati feltételek:
-  magyar egyetemen szerzett orvosi 
diploma,
-  fül-orr-gégészeti szakvizsga,
-  magyar állampolgárság.
Bérezés a Kjt. szerint. A pályázatot a 
Városi K órház igazgatójához kell be
nyújtani.

A kiskunfélegyházi Városi Kórház
igazgatója (6100 Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. sz.) pályázatot hirdet 
anaesthesiológiai orvosi állás betö lté
sére.
Pályázati feltételek:
-  magyar orvosi egyetemen szerzett 
orvosi képesítés,
-  magyar állampolgárság,
-  személyes és szakmai önéletrajz. 
Bérezés a Kjt. szerint, kiem elt (meg
egyezés szerinti) fizetéssel. Szükség 
esetén szolgálati férőhelyet biztosí
tunk.
Az állás azonnal betölthető.
A pályázatokat a kiskunfélegyházi 
Városi K órház igazgatójához kell be
küldeni.

Békés Megyei Képviselőtestület Tü
dőkórház igazgatója pályázatot hirdet 
Pulmonológiai osztályra 2 f ő  szakor
vos részére.

Pályázati feltétel: 
szakvizsga (pulmonológus)
Egyéb információk:
-  Az állások azonnal betölthetők.
-  Bérezés megegyezés szerint.
-  Lakást biztosítunk.
-Telefon: 06-66/361-366.
A pályázatot levélben, vagy személye
sen az Intézmény Igazgatójánál kell 
benyújtani.

Vincze Árpád dr. 
igazga tó főorvos

A Fresenius Medical Care Miskolci 
Nefrológiai Központ ambulanciával, 
fekvőbeteg és dialízis részleggel, vala
m int a Sátoraljaújhelyi és Ózdi Sza
tellit Állomás dialízis részleggel bel- 
gyógyász és nefrológus szakorvosokat 
keres azonnali belépéssel. Kiemelt fi
zetés, ha szükséges lakásmegoldás 
megbeszélés szerint.
Keresünk továbbá felnőtt-szakápolói 
végzettséggel rendelkező ápolónőket 
miskolci központunkba.
Önéletrajzos jelentkezéseket a követ
kező címre várjuk: dr. Ladányi Erzsé
bet mb. orvos-igazgató 3526 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 76.

Csecsemőotthonok Pikier Emmi Or
szágos Módszertani Intézete pályáza
tot hirdet orvosi állásra. Jelentkezés 
személyesen vagy telefonon. Címünk: 
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3. 
Telefon: 212-4611.
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PARACETAMOL tartalmú 
fájdalomcsillapítók 
használata reumatológiai 
gyakorlatunkban

dr. lnsperger Antal

Az enyhe és 
mérsékelt erős
ségű fájdalmak 
csillapítására az 
aspirin és a pira- 
zolon származé
kok álltak ren
delkezésünkre. 
Az utóbbi évek
ben a hazai 

gyógyszerpiacon a paracetamol is megjelent, mely 
az előbbiekkel azonos terápiás hatással rendelkezik. 
Utóbbi elterjedésének oka a mellékhatások különb
ségében és lényegesen kisebb gyakoriságában kere
sendő. A paracetamolnak nincs perifériás prosta
glandin szintézist gátló hatása, ezért gastrointes- 
tinális károsodás (pl. ulcus) esetén analgetikumként 
adható. A prothrombin szintet sem befolyásolja, 
ezért Syncumar kezeltek is kaphatják. Reumatoló
giai gyakorlatunkban a non steroidok (NSAID) a 
leggyakrabban alkalmazott medicamentumok. 
Gyulladáscsökkentő hatásuk következtében 
analgeticus effektusuk is van. Az analgeticus hatás 
dózisfüggő, ami csaknem paralel a mellékhatások 
gyakoriságával. Néhány e csoportba tartozó gyógy
szer önmagában is kifejezett analgeticus hatású. 
Krónikus gyulladással járó reumatológiai kórképek
ben az NSAID-ot tartósan alkalmazzuk, s gyakran 
észleljük azt, hogy időszakosan vagy fokozatosan a 
fájdalom erősödik. Mit tehetünk ilyen esetekben, ha 
a fájdalom változásának eredetét tisztáztuk? 
Növelhetjük az eddig adott NSAID dózisát, vagy 
készítményt váltunk, vagy kiegészítjük elsősorban
1. T á b lá za t

RA-s gondozott betegek kiégés utó terápiája (1996.)

TERÁPIA Eset szám in) %
Steroid 98 77
NSAID 93 73
Analgeticum 28 22
Rheumatoid arthritis 128 100

paracetamol tartalmú analgetikummal a terápiát. Ez 
utóbbi esetben a NSAID mellékhatás előfordulását 
szeretnénk elkerülni.
Egy példával támaszthatjuk alá a fentieket: 
Retrospektive megvizsgáltuk az ambulanciánkon 
gondozott rheumatoid arthritises betegek gyógy
szerfogyasztását 1995-ben.
Az 1. táblázatban feltüntettük a bázisterápia mellett 
a betegeink hány százaléka szedett gyulladáscsök
kentőket és analgeticumokat legalább 3 hónapig. 
A táblázatból látható, hogy egyötödük rendszeresen 
kiegészítésként analgeticumot szedett.
A 2. táblázatban az analgeticumok megoszlását tün
tettük fel. Az adatc^ alapján a paracetamol ill. a 
coffein+codein kombinációt tartalmazó Solpadeine 
capsula volt a leggyakrabban alkalmazott készít
mény. RA-s betegeink 1/6-a rendszeresen napi 1-2 
capsulával a fájdalmas periódusokban a bázis+gyul- 
ladáscsökkentő terápiát kiegészítette, ill. bázisterá- 
pia+steroid mellett csak ezt szedte analgetikum
ként. Ez nemcsak a marketing ténykedés eredmé
nye. Betegeink ellenőrző vizsgálataik során az OEP 
támogatott szerek mellett kérik az analgetikumok 
felírását is szakorvosaiktól, a bevált készítmények
hez akkor is ragaszkodnak, ha annak ára számukra 
megterhelő. A készítménnyel kapcsolatba hozható 
mellékhatást nem észleltünk.
Kedvező tapasztalataink alapján RA-ban izomfáj
dalmak esetén elsősorban a Solpadeine capsulát 
adjuk betegeinknek, kiegészítő analgeticumként.

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Reumatológiai Osztály 

2. Táblázat

Analgeticumok megoszlása RA-s betegeink terápiájában (1996.)

Analgeticum Esetszám (n) %
Algopyrin 3 2
Paracetamol (Rubophen) 5 4
Solpadeine 19 15
Contramal 1 1
Összesen 28 22

( X)



GYÓGYSZER HÍRADÓ

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben
1997. március 1. és március 31. között törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Hatóanyag(ok)
Készítmény neve Előállító -------------------------------------------  Hatástani besorolás

neve tart.

Omnipaque 180 mg 
I/ml injekció, 15 ml

Nycomed iohexolum 180 mg I/ml diagnosztikum

Omnipaque 240 mg 
I/ml injekció, 20 ml

Nycomed iohexolum 240 mg I/ml diagnosztikum

Omnipaque 240 mg 
I/ml injekció, 50 ml

Nycomed iohexolum 240 mg I/ml diagnosztikum

Omnipaque 240 mg 
I/ml injekció, 200 ml

Nycomed iohexolum 240 mg I/ml diagnosztikum

Omnipaque 300 mg 
I/ml injekció, 20 ml

Nycomed iohexolum 300 mg I/ml diagnosztikum

Omnipaque 300 mg 
I/ml injekció, 50 ml

Nycomed iohexolum 300 mg I/ml diagnosztikum

Omnipaque 300 mg 
I/ml injekció, 100 ml

Nycomed iohexolum 300 mg I/ml diagnosztikum

Omnipaque 350 mg 
I/ml injekció, 50 ml

Nycomed iohexolum 350 mg I/ml diagnosztikum

Omnipaque 350 mg 
I/ml injekció, 100 ml

Nycomed iohexolum 350 mg I/ml diagnosztikum

Omnipaque 350 mg 
I/ml injekció, 200 ml

Nycomed iohexolum 350 mg I/ml diagnosztikum

Pentrexyl 125 mg/5 ml por 
sziruphoz

BMS/Pharmavit ampicillinum 125 mg/5 ml beta-lactam baktérium 
ellenes szer

Pentrexyl 250 mg/5 ml por 
sziruphoz

BMS/Pharmavit ampicillinum 250 mg/5 ml beta-lactam baktérium 
ellenes szer

Sorbimon 20 mg tabletta Merckle isosorbidum
mononitricum

20 mg vasodilatator

Sorbimon 40 mg tabletta Merckle isosorbidum
mononitricum

40 mg vasodilatator

Depakine 400 mg injekció Sanofi
Winthrop/Chinoin

natrium valproicum 400 mg antiepileptikum

Charlieu sampon Láb. Mayoiy 
Spindler

permethrinum
piperonylum,
butoxydatum

0,288 g 
1,152 g

fejtetű ellenes szer

Augmentin 1 g filmtabletta SmithKline
Beecham

amoxicillinum 
acidum clavulanicum

875 mg 
125 mg

penicillin kombináció

Solv-ac T 100 tabletta Acemed acetylcysteinum 100 mg köptetőszer
Solv-ac T 200 injekcióhoz Acemed acetylcysteinum 200 mg köptetőszer
Solv-ac T 600 injekcióhoz Acemed acetylcysteinum 600 mg köptetőszer
Clexane 60 mg/0,6 ml injekció 
(előretöltött fecskendőben)

Rhone Poulenc enoxaparinum natricum 60 mg/0,6 ml antikoaguláns szer

Clexane 80 mg/0,8 ml injekció 
(előretöltött fecskendőben)

Rhone Poulenc enoxaparinum natricum 80 mg/0,8 ml antikoaguláns szer
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Készítmény neve Előállító
Hatóanyag(ok)

Hatástani besorolás
neve tart.

Clexane 100 mg/1,0 ml injekció 
(előretöltött fecskendőben)

Rhone Poulenc enoxaparinum natricum 100 mg/1,0 ml antikoaguláns szer

Atropinsulfat Astrapin 1,0 mg/ml 
injekció

Astrapin atropinium sulfuricum 1 mg/ml belladonna alkaloida

Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula Apotex fluoxetinum 20 mg antidepresszáns
Dermowas N oldat Wolff triethylammonium

dodecylbenzosulphon
12,75 mg/100 ml hámosítószer

Ovestin 2 mg tabletta Organon oestriolum 2 mg estrogen (nőgyógyászati 
készítmény)

Canifug spray Wolff dotrimazolum 0,255 g/30 ml 
0,51 g/60 ml

gombaellenes szer

Ovestin hüvelykúp Organon oestriolum 0,5 mg estrogen (nőgyógyászati 
készítmény)

Diclofenac-B 25 mg bélben 
oldódó filmtabletta

Biogal diclofenacum
natricum

25 mg nem szteroid 
gyulladásgátló

Diclofenac-B 50 mg bélben 
oldódó filmtabletta

Biogal diclofenacum
natricum

50 mg nem szteroid 
gyulladásgátló

Otrivin 0,05% szemcsepp Novartis
Consumer Health

xylometazolinium
chloratum

0,05% orr-oedemacsökkentő szer

Otrivin 0,1% szemcsepp Novartis
Consumer Health

xylometazolinium
chloratum

0,1% orr-oedemacsökkentő szer

Otrivin orrgél Novartis
Consumer Health

xylometazolinium
chloratum

0,1% orr-oedemacsökkentő szer

Amphocil 50 mg por infúzióhoz Zeneca amphotericinum В 50 mg szisztémás gombaölő szer
Amphocil 100 mg por infúzióhoz Zeneca amphotericinum В 100 mg szisztémás gombaölő szer
Pirorheum tabletta Hexal piroxicamum 10 mg nem szteroid 

gyulladásgátló
Pirorheum 20 mg tabletta Hexal piroxicamum 20 mg nem szteroid 

gyulladásgátló
Pirorheum 20 mg injekció Hexal piroxicamum 20 mg nem szteroid 

gyulladásgátló
Pirorheum végbélkúp Hexal piroxicamum 20 mg nem szteroid 

gyulladásgátló
Hegrimarin unó kapszula HEK extractum silybi 

mariani
250 mg májvédő szer

Fürön 40 mg tabletta Merckle furosemidum 40 mg nagy hatású vizelethajtó
Fürön 20 mg injekció Merckle furosemidum 20 mg nagy hatású vizelethajtó
Fürön 250 mg koncentrátum 
infúzióhoz

Merckle furosemidum 250 mg nagy hatású vizelethajtó

Aruclonin 1/16% szemcsepp Ankerpharm clonidinium
chloratum

1/16% szimpatomimetikum 
(glaucoma ellenes szer)

Aruclonin 1/8% szemcsepp Ankerpharm clonidinium
chloratum

1/8% szimpatomimetikum 
(glaucoma ellenes szer)

Dostinex tabletta Pharmacia
Upjohn

cabergolinum 0,5 mg prolactin gátlószer

Lipanor kapszula Sanofi
Winthrop/Chinoin

ciprofibratum 100 mg hypolipaemiás szer

Ethyol injekció Schering Plough amifostinum 500 mg méregtelenítő szer 
citosztatikus kezeléshez

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

(Dr. Hardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály 
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.)
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A PARACETAMOL SZEREPE 
A FÁJDALOMCSILLAPÍTÁSBAN
A klinikai gyakorlatban heveny és 
krónikus fájdalmat különbözte
tünk meg.
A heveny fájdalom (fejfájás, fog
fájás, izomfájdalom, sérülés) csil
lapítását a hagyományos fájda
lom csillapító gyógyszerekkel 
enyhíthetjük (aspirin, parace
tamol, szteroidmentes gyulladás
gátlók, dipyrone). A heveny fáj
dalom  miatt a betegek sokszor 
még az orvos felkeresése előtt 
kényszerülnek a fenti gyógysze
rek szedésére.
A krónikus fájdalom (mozgás- 
szervi betegségek, neuralgiák, da
ganatos fájdalom) enyhítését 
szintén gyógyszerekkel végezzük 
leggyakrabban egyéb eljárások 
mellett. Tekintettel a krónikus fo
lyam atra ilyenkor a gyógyszer- 
rendelést kizárólag orvos végzi, aki rendszeresen ellen
őrzi a beteget, szükség esetén módosítja a dózist, észleli 
és kezeli a mellékhatásokat. A krónikus fájdalom gyógy
szeres kezelésére a hagyományos fájdalomcsillapítókon 
kívül kábító fájdalomcsillapítókat és adjuváns szereket is 
rendelünk.
M indkét típusú fájdalom kezelésekor fontos, hogy az 
analgetikum  hatékony legyen és a lehető legkevesebb 
mellékhatással rendelkezzék.
A hagyományos fájdalomcsillapítók közül a legkevesebb 
m ellékhatása a paracetamolnak van, ugyanakkor anal- 
getikus hatása megegyezik az aszpirinéval. Nem vélet
len, hogy a 7. Fájdalom-Világkongresszuson 1993-ban 
Párizsban külön szimpóziumot tartottak a paracetamollal 
kapcsolatos újabb kutatásokról több mint 300 résztve
vővel.
Egyre több országban elfogadott alapelv, hogy az elsőd
legesen választandó hagyományos analgetikum a para
cetamol. (Kivétel a rheumatológiai betegségek azon ese
tei, amikor a fájdalomcsillapítás mellett kifejezett gyul
ladásgátlás indokolt.)
A paracetamol elsődleges választását az aszpirin ill, a 
szteroidmentes gvulladásgátlókkal szemben az egyenér
tékű analgetikus hatás és az összehasonlíthatatlanul 
kevesebb mellékhatások indokolják.
A paracetamol nem csökkenti a perifériás szövetekben a

prosztaglandin szintet, ezért nem okoz 
gyomornyálkahártya károsodást, vala
mint vesekárosítást. Fekélybetegek is 
szedhetik. Nem befolyásolja a throm- 
bocyták aggregatióját, így nem okoz 
vérzékenységet, antikoaguláns szerek
kel egyidejűleg alkalmazható.
Jelentős paracetamol túladagoláskor 
toxikus májkárosodást okozhat, a po 
tenciális májkárosító hatása m iatt, 
krónikus alkoholistáknak, cirrhosisban 
szenvedőknek adásuk megfontolandó. 
A krónikus fájdalom gyógyszeres keze
lésekor leggyakrabban nem mono- 
therápiát, hanem kombinált kezelést 
végzünk, azaz különböző hatásmecha
nizmusú fájdalomcsillapítókat adunk 
egyidejűleg.
A paracetam ol különösen jó l kom bi
nálható codeinnel, dihydrocodeinnel, 
dextropropoxypennel. A kombinációs 

készítmények közepes erősségű fájdalmak kezelésére is 
beváltak.
A daganatos fájdalom gyógyszeres kezelését 1986-ban a 
WHO szakértői dolgozták ki, amelynek a lényege a fo
kozatosság (3 lépcsős analgetikus létra). A WHO szakér
tői állásfoglalása szerint mérsékelt fájdalom enyhítésére 
önállóan, erősebb fájdalom enyhítésére gyenge opio- 
idokkal kombinálva, kínzó fájdalom enyhítésére erős 
opioidokkal kombinálva alkalm azható analgetikum  a 
paracetamol. Fenti séma alkalmazásával a rászoruló da
ganatos betegek kb. 70%-nál a fájdalomcsillapítás meg
felelő hatékonyságú (neuron fájdalom esetén adjuváns 
szerek adása is indokolt).
Tekintettel arra, hogy a daganatos betegek sokszor 
hosszú hónapokon át rendszeres fájdalomcsillapító sze
désére szorulnak a paracetamol előnye az igen csekély 
mellékhatások miatt itt is kiemelendő.
Összefoglalva:
A heveny és krónikus fájdalom gyógyszeres kezelésére 
elsődlegesen választandó analgetikum a paracetamol ön
állóan, vagy kombinálva egyéb fájdalomcsillapítókkal. A 
lázcsillapító hatása miatt a vény nélkül kapható (OTC) 
gyógyszerek közül is a legkevesebb mellékhatása miatt 
széleskörű használata indokolt.

Országos Onkológiai Intézet Fájdalomcsillapító Osztály

dr. Embey-Isztin Dezső
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О Н -QUIZ

A LXIII. sorozat megoldásai:

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

Indoklások:
LXIII/1. A. Ha az akut pancreatitisnek pancreas-tályog vagy 

pseudocysta a következménye, ennek fájdalom, 
leukocytosis, tapintható resistentia lehet a jele. 
Amennyiben a pseudocysta a lépvénát erodálja, 
abdominalis vérzés léphet fel. A diagnosztikában az 
UH és a CT van segítségünkre.

LXIII/2. D. A Charcot triász: láz, jobb bordaív alatti fájdalom, 
icterus -  ascendáló cholangitist jelent. Az epe
vezetékbe került kő és purulens infectio sürgős 
endoscopos papillotomiát (EST) indikál! Ilyen 
állapotban a műtétnek különösen nagy kockázata 
van.

LXIII/3.A. Virushepatitis gyanúja esetén a diagnózis felál
lításához felsoroltak közül nem a HBeAg meghatá
rozása a legelső vizsgálat! (A HBeAg В hepatitisben 
fontos lehet a virus-replikáció, illetve az infektivitás 
fokának megállapításához, de nem ez az első vizs
gálat hepatitisben.)

LXIII/4.D. Az akut pancreatitis prognózisát nem (az egyéb
ként érzékeny) lipázszint-emelkedés fogja jelezni, 
hanem a serum calciumszint-csökkenés, a vércukor 
emelkedés, valamint az LDH aktivitás növekedése a 
serumban.

LXIII/5. E. Hypoxia gyakran kíséri az akut pancreatitist és a 
csökkenő P02 rossz prognózist jelez. Nem a nor
mális, hanem a 7 mg/dl alatti serum Ca++ utal rossz 
kórjóslatra, egyébként szövődménymentes akut 
pancreatitisben ritka a 20 000 feletti leukocytosis. A 
serum amylase emelkedés nem specifikus, mert 
parotis eredetű is lehet. A lipáz érzékenyebb mint az 
amylase.

LXIII/6. B. Az oesophagealis fájdalom hátba, nyakba, vállba 
sugározhat, substernalisan jelentkezik, másodper
cektől órákig eltarthat, és az angina pectoristól 
néha nagyon nehéz elkülöníteni. A nitroglycerin 
2-3 percen belül enyhíti az anginát, és 7-10 percen 
belül enyhítheti a nyelőcső eredetű fájdalmat is, 
ennek alapján azonban nem lehet biztosan el
különíteni a két fájdalmat. Atípusos esetben fizikai 
terhelés is kiválthatja. A legfőbb ok a reflux oeso
phagitis. Antacida önmagában nem szünteti az 
oesophagealis fájdalmat.

LXIII/7. B. A térfoglaló jellegű intracranialis folyamat okozta 
fájdalom tompa, állandó, kisugárzó jellegű, gyakran 
fokozza a fej rázása, s a lefekvés enyhíti. A fájdalom 
növekedhet vagy csökkenhet a nap folyamán. A 
laesio helyétől függően a lokalizáló focalis tünetek 
hiányozhatnak, vagy átmenetiek lehetnek. Izom- 
contractiós vagy egyéb extracranialis fejfájásoknál 
a területre gyakorolt nyomás gátolja a nocireceptiv 
impulzusokat a gerincvelőben és megkönnyeb- 
bedést idézhet elő (pl. a massage a homlok és a nyak 
területén tenziós típusú fejfájás esetén). Jóllehet a 
féloldali fájdalmat gyakran féloldali folyamat idézi 
elő, de ezt középvonali tumor is eredményezheti, 
míg a középvonalbeli fájdalom nem jelent okvet
lenül középvonali tumort. Az ilyen elhúzódó, és 
nem magyarázható fejfájások esetén CT indikált, 
függetlenül attól, hogy vannak-e lokalizáló tünetek 
vagy trauma az anamnézisben.

LXIII/8. B. HÍV pozitívbetegben akutan kialakuló góctünet,láz, 
agynyomásfokozódás toxoplasma abscessusra utal.

LXIII/9. C. Ha koponyatraumát szenvedett egyén esetén loka
lizáló tüneteket észlelünk, intracranialis haema- 
tomára gondolunk, ha csak nincs más bizonyítva. 
Különösen idős egyénekben, ahol a cerebralis at
rophia vongáló hatású a dura éredényeire, és gye
rekeknél, ahol a fejet ért trauma súlyossága nem 
mindig tudható, akár kis traumák is okozhatnak 
intracranialis vérzést. Ha a kórelőzményben trau
ma szerepel, és egyébként nem magyarázható 
panaszai vannak a betegnek, koponya CT indokolt 
a neurológiai jelektől függetlenül. Lüktető supra
orbitalis fejfájás, amelyet bármelyik szembe tör
ténő bevilágítás fokoz és azonos oldali myosissal és 
accomodációs fájdalommal társul, a bulbaris struk
túrákból eredő, kisugárzó fájdalomra utal, pri
meren az iris és a corpus ciliare bántalmára, tehát 
szemészeti eredetű és nem indokol CT-t. A cornea 
és a sclera sérülése lokális fájdalmat okoz.

LXIII/10.E.A „stroke (cerebralis infarctus) leggyakoribb oka 
atherosclerosis és embolia az art. carotis interná- 
ból, de a carotis és más artériák egyéb betegségéből 
származó thrombotikus stroke is ismert, vagy 
intracranialis vérzés hypertonia eredményeként je
lentkezik. A haemorrhagiás stroke sokkal rosszabb 
prognózisú mint az emboliás/thrombotikus és 
80%-ig terjedő lehet a mortalitása. Az emboliás 
stroke egyéb fajtái: a zsír- és légembolia (nyitott 
foramen ovale esetén!), endocarditis és muralis 
szívthrombus. A thrombotikus stroke eredete in- 
fekciós vasculitis (syphylis és malaria!), valamint 
az erek primer vasculitise, pl. Takayasu-aortitis 
lehet. A hypertonia mellett arterio-venosus malfor- 
matiók vagy anaeurysmából eredő subarachnoide- 
alis vérzés, anticoagulans therapia vagy tumor 
lehet a haemorrhagiás stroke oka.
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LXIV. sorozat

Instrukció: m inden kérdés esetén az öt (vagy négy) válasz közül válassza ki a legmegfelelőbbet!

LXIV/1. 53 éves fekélybeteg férfi jelentős substernalis fájda
lommal került orvoshoz. Előzőleg egy hete influenza
szerű tünetei voltak, többször hányt, később hányadé- 
ka enyhén véresen festenyzett lett, majd retrosternalis 
fájdalmai fokozódtak. A mellkas rtg vizsgálata a medi- 
astinumban és a rekesz alatt szabad levegőt mutat.
Az állapotra érvényes állítás, KIVÉVE:
A) a betegséget kémiai és bacterialis eredetű gyulla

dás is okozhatja
B) következménye ún. tenziós ptx is lehet
C) barium kontrasztanyagos vizsgálat ilyen esetben 

sohasem indokolt
D) az állapot а H2 blokkolók alkalmazása óta ritkáb

ban fordul elő
E) azonnali antibiotikum adás és műtéti beavatkozás 

szükséges!

LXIV/2. Pancreatitist okozó gyógyszerek, KIVÉVE:
A) szalicilát, aszpirin
B) acetaminophen
C) corticosteroid
D) furosemid
E) coumarin

LXIV/3. Hirtelen éles hasi fájdalommal lett rosszul a 35 éves 
férfi. Verítékezik, has feszes, diffúzán nyomásérzé
keny, májtompulat eltűnt. Később a has jobb alsó 
quadránsában kifejezett a nyomásérzékenység.
Az állapotra érvényes állítás, KIVÉVE:
A) a jellegzetes radiológiai kép hiányozhat az esetek 

jelentős részében
B) az állapothoz vezető alapbetegség ritka kompliká

ciója a vérzés
C) a mortalitás elérheti a 10%-ot, ha időben nem 

történik műtét
D) az akut kezdet után egy óra múlva a tünetek mér

séklődhetnek

LXIV/4. Crohn-betegségre érvényes állítások, KIVÉVE:
A) a proband családtagjaiban nagyobb a kockázata a 

Crohn-betegségnek, mint az átlag populációban
B) a gyermekkorban kezdődő körfolyamatban is 

olyan lefolyás, mint felnőttben, kivéve a növekedés
ben való elmaradást

C) nemcsak a vékonybél, de a vastagbél és érintett 
lehet

D) a szisztémás komplikációk megelőzhetik a bél
tüneteket

E) a psychogen faktorok jelentős szerepet játszanak a 
pathogenezisben.

LXIV/5. Bilirubinuria várható a következő állapotokban, 
KIVÉVE:
A) haemolytikus anaemia
B) HBV-okozta cirrhosis
C) secunder biliaris cirrhosis
D) cholangiocellularis carcinoma

LXIV/6. Intenzív osztályos ápolónő megszúrta az ujját 
HBsAg-pozitív beteg vérével szennyezett injekciós 
tűvel. Mi a teendő?
A) Megvizsgálni a balesetet szenvedett nővér vérében 

az anti-HBs titert, megvárni az eredményt és ettől 
függően dönteni

B) azonnal normál human immunglobulint adni
C) kontrollálni a beteg vérét, hogy valóban HBsAg- 

pozitív-e?
D) azonnal hepatitis-B immunglobulint (HBIG) és 

HBsAg-vaccinát (Engerix-B) adni

LXIV/7. 32 éves beteget eszméletvesztéses görcsrohamot kö
vetően szállítanak ambulanciára. A szemtanúk szerint 
generalizált tónusos-clonusos görcsei voltak, inconti- 
nenciával. Jelenleg fejfájást panaszol, fáradt, nem em
lékszik a történtekre. A fizikális vizsgálat, a labora
tóriumi leletek és a koponya CT negatív. Melyik a 
helyes eljárás a következők közül?
A) phenytoin szedését javasolni
B) barbituralt adni és későbbi ellenőrzését javasolni
C) neurológushoz irányítani és figyelmeztetni, hogy 

további utasításig ne vezessen
D) egyik sem a fentiek közül

LXIV/8. A következő társítások közül melyik NEM HELYES:
A) erdei kempingezés, sátorozás a kórelőzményben -  

petyhüdt, ascendáló bénulás
B) akut köszvény -  kétoldali lábparaesthesia és gyen

geség
C) felső légúti infekció -  kétoldali alsó végtag gyen

geség és a mély inreflexek hiánya
D) systemás lupus erythematosus -  proximális izom

gyengeség, dysphagia, izomérzékenység
E) botulizmus -  a motoros válasz normalizálódása 

Tensilonra.

LXIV/9. A következő állítások közül melyik a NEM ÉRVÉNYES
a myasthenia gravist illetően?
A) A pyridostigmin tesztet nem részesítik előnyben a 

Tensilonnal szemben az akut diagnózis felállí
tásakor

B) nőkben leginkább 30 éves kor körül fordul elő, 3:1 
arányban a férfiakhoz képest

C) a férfiak gyakrabban 20 éves kor körül betegszenek 
meg myastheniában

D) atropin adható cholinerg túlsúlyt mutató myas- 
theniás betegnek.

LXIV/10. Egy 10 éves fiút azért szállítottak be az ügyeletre, 
mert 6 órával ezelőtt pénzérmét nyelt le. A szilárd 
étel nyelése nehezített, a folyadéké nem. A mellkas 
rtg az aortaív magasságában mutatja a kerek, lapos 
fémtárgyat. A fiúnak légzési pansza nincs.
Mi lenne a teendő?
A) Fogarty-katéterrel kihúzni
B) gastrografint nyeletni, majd a Fogarty-katétert al

kalmazni
C) először kihúzni, utána megnézni gastrografinnal, 

hogy nem sérült-e a nyelőcső
D) endoscopos konzíliumot kérni
E) hazaengedhető, azzal az utasítással, hogy figyelje 

az érem széklettel való távozását.

A megfejtések beküldési határideje 1997. július 15.
(A megfejtések levelezőlapon küldhetők be a Hetilap szerkesztőségébe: Budapest, Pf.: 94.1327)
A helyes választ beküldők között egy jutalomkönyvet sorsolunk ki.
A helyes megoldást (némi indoklással) a következő havi feladvánnyal együtt, a könyvet nyert kolléga nevét következő havi második 
számunkban közöljük.
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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

A folyóirat célja. Az Orvosi Hetilap összefoglaló közleménye
ket, eredeti tudományos munkákat és rövid kísérletes tanulmá
nyokat, esetismertetéseket közöl a klinikai kutatás bármely terü
letéről. Előnyben részesülnek azok a közlemények, amelyek a 
mindennapos klinikai orvosi gyakorlattal szoros kapcsolatban 
vannak.

Közlünk még folyóiratreferátumokat, leveleket a Szerkesztő
höz, beszámolókat, könyvismertetéseket, valamint egyéb, az 
orvostudománnyal kapcsolatos aktuális írásokat.

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztő
séget illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kéziratnak 
az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéziratok 
szerkesztőségi feldolgozását.
Kéziratok. A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni gépírás
sal, 2-es sorközzel a lap egy oldalán gépelve. Valamennyi szerző
nek rendelkeznie kell egy kéziratpéldánnyal arra az esetre, ha a 
szerkesztőségbe küldött példány elveszne.

A kézirat tartalmazza: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, 
kulcsszavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), key words;
4. rövidítések jegyzéke (ha van); 5. szöveg; 6. irodalomjegyzék; 
7. táblázatok; 8. ábrajegyzék; 9. ábrák, külön mellékletként.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell 
megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.
1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve — az 
utolsó szerző neve előtt, ,és” —, a szerzők munkahelye (feltüntet
ve a várost is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely 
munkahelyen dolgozik.

2—3. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, 
külön-külön lapon. Nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszer
kesztésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

Célkitűzés, módszer, eredmények és következtetés(ek) lényeg
re törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az 
összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lényegének 
megértéséhez. A magyar és az angol összefoglalás hossza igazod
jon egymáshoz, az egy szabvány gépelt oldalt — külön-külön — 
ne haladják meg. Új bekezdések egyik összefoglalóban sem sze
repelhetnek.

Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni. 
Ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus 
alapelvei az irányadók.

4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidíté
sekről külön jegyzéket kell készíteni.

5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó szá
mára. Az eredeti közleménynél a bevezetőben néhány mondat
ban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi be
vezetést kerülni kell. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb 
eredeti közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni. A be
vezetés külön alcímet nem kap.

A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azokat 
a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket meg
kapták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a metodi
ka alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő irodalomra.

A kézirathoz csatolni kell klinikofarmakológiai vizsgálatok 
esetén az illetékes etikai bizottság állásfoglalását, és ezt a mód
szertani részben fel kell tüntetni.

Állatkísérletek esetén a Magyar Tudományos Akadémia — 
Egészségügyi Tüdományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó 
etikai kódexe érvényes. A metodikai részben erre utalni kell.

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

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

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

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

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

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

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

Példák:
Bajusz, S .: Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: Elódi Pál. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1984, 277-298. old.
Casolaro, M. A. Fells, G., Wewers, M. és mtsai: Augmentation 
of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human 
alpha-l-antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 63, 2015—2023. 
Rónai P., Daubner K.: A Dixon műtéttel szerzett tapasztalataink. 
Orv. Hetik, 1982, 123, 2293-2298.

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

Áz irodalomjegyzék végén meg kell adni a levelező szerző ne
vét és pontos címét.

7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön la
pon kell megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetleges 
rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepeljen.

8. Valamennyi ábra címét és a hozzá tartozó esetleges rövidítések 
magyarázatát egy közös lapon kell megadni.

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

9. A fotók mérete lehetőleg 8 vagy 17 cm széles legyen. Színes 
ábrák közlésére jelenleg nem tudunk vállalkozni. Korábban már 
közölt ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető.

Kémiai nevek és rövidítések. Valamennyi gyógyszer esetén a 
nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Ha márka
név említésre kerül, meg kell adni a kémiai összetételt és a gyár 
nevét is.

Ortográfia. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írha
tók magyar helyesírás szerint, egyébként az etimologikus írás
mód követendő.

A kézirat beküldési helye: Orvosi Hetilap Szerkesztősége 
Budapest, 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.



Erythropoietin alkalmazása terhességben 
irodalmi áttekintés két eset kapcsán

Mátyus János dr.1, Kakuk György dr.1, Tóth Zoltán dr.2, Újhelyi László dr.1, Kárpáti István dr.1, 
Aranyosi János dr.2, Bacskó György dr.2 és Szentkuti András dr.3
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Debrecen I. Belklinika (igazgató: Kakuk György dr.)1 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (igazgató: Borsos Antal dr.)2 
Boehringer Mannheim Hungary, Budapest (igazgató: Wilhelm Koch)3

Az elmúlt években egyre több  esetismertetés jelent meg 
dializált nőbetegek sikeres terhességéről rekom bináns 
hum án erythropoietin alkalmazása mellett. Terhesség 
alatt az anyai szervezet erythropoietin irán ti igénye 
megváltozhat, ezért a rekom bináns hum án erythro
poietin adása m ár a veseelégtelenség korai szakában is 
felmerül, am int azt két közölt esetünk példázza. A 
rekom bináns humán erythropoietin  alkalmazása mag
zati szem pontból biztonságosnak látszik: a placentán 
nem hatol át, direkt m agzati hatása nincsen. Az 
anaemia rekombináns hum án erythropoietinnel törté
nő kezelése mind az anya, m ind  a magzat szám ára elő
nyökkel jár. A kezelés hatásosságának egyik fontos 
feltétele a megfelelő vaspótlás. A hypertonia és pre- 
eclampsia kialakulásának fokozott veszélye m iatt az 
anaemia lassú, fokozatos korrekciója szükséges, a cél- 
haem atocrit egyedi meghatározásával. A beteg szoros 
nephrológiai és szülészeti követése, a m agzati állapot 
param étereinek rendszeres ellenőrzésével elengedhe
tetlen. Bizonyos esetekben norm ális veseműködés mel
lett is szükség lehet az erythropoesis rekom bináns hu
mán erythropoietinnel tö rténő  stimulálására a terhes
ség során.

Kulcsszavak: erythropoietin, terhesség, anaemia, veseelégte
lenség

Az elmúlt évtized legnagyobb sikerét a nephrologia terü
letén a rekombináns hum án erythropoietin (rHuEPO) 
alkalm azásának bevezetése jelentette. Az eltelt 10 évben 
széleskörű elterjedése drám aian  javította dializált bete
geink állapotát (15). Bebizonyosodott, hogy a rHuEPO- 
nek a renalis anaemia korrigálásán kívül szám os egyéb 
kedvező hatása is van uraem iában, többek között pl. ja
vítja a psycho-sexuális funkciókat is. A rHuEPO kedvező 
hatása ezen a területen részben az emelkedett prolactin- 
szint norm alizálásának következménye (32). Ennek 
köszönhetően nemcsak a libidó javulhat, hanem  vissza
térhet a szabályos m enstruációs ciklus, m egnő a teher
beesés valószínűsége.

Míg korábban a dializált nők  tehességeinek 20-25%- 
ában született csak életképes magzat, 1990 ó ta  a sikeres 
terhességek aránya meghaladja az 50%-ot (11). A terhes
ség alatt tovább fokozódó anaem ia kezelésének ezen új, a

Use of erythropoietin in pregnancy: Two cases and a 
review of the literature. Recently a growing num ber of 
case reports has been published about successful preg
nancy outcome of dialysed women on recom binant hu
m an erythropoietin therapy. During pregnancy the 
m aternal dem and for ery thropoietin  may undergo 
changes, with consideration of recom binant hum an 
erythropoietin  therapy in the early stage of renal insuf
ficiency, as is shown by our two reported cases. The use 
of recombinant hum an erythropoietin  seems to be safe 
for the foetus: it does not cross the placental barrier, 
and  therefore lacks any direct foetal effect. The treat
m ent of anaem ia w ith recom binant hum an ery th ropo i
etin  carries benefits for both the m other and  foetus. 
One of the m ost im portant preconditions for succesful 
recom binant hum an erythropoietin  therapy is ad
equate iron supplem entation. Due to the increased risk 
of pregnancy induced hypertension or preeclampsia, 
there is a need for slow and  gradual correction of 
anaemia, and an individually tailored target hem a
tocrit. A close follow up of he patient by the obstetrical- 
nephrological team  is essential, w ith the intensive m o
nitoring of the fetues. In some cases with norm al renal 
function the stim ulation of erythropoesis w ith recom 
binant hum an erythropoietin  may also be needed du r
ing the pregnancy.

Key words: erythropoietin, pregnancy, anaemia, renal insuffi
ciency

transzfúzió számos nem  kívánatos hatását kiküszöbölő 
lehetősége is szerepet játszhat ebben a javulásban. Az 
elm últ 5 évben m egszaporodtak a rHuEPO kezelésben 
részesülő dializáltak sikeres terhességeiről szóló esetis
m ertetések (1-4 ,9 ,12,25-28,31,34,40,41).

A renalis anaem ia gyakran m ár a veseelégtelenség 
predializis stádium ában szükségessé teheti a rHuEPO 
adását. Bár alkalmazása kb. a betegek 20-30% -ában hy
pertonia felléptéhez, ill. súlyosbodásához vezet, adása 
predializisben nem  sietteti a veseelégtelenség progresz- 
szióját. Ugyanakkor jól ism ert, hogy a vesebeteg nő ter
hessége m ár eredendően nagy rizikójú, m ind a terhessé
gi hypertonia és a preeclampsia, m ind a veseelégtelenség 
progressziója szempontjából. A rHuEPO kezelés hatása 
ezekre a szövődményekre terhességben nem  pontosan 
ism ert. Kevés a tapasztalatunk ezen a területen, az iroda
lom  mindössze 12 esetről számol be, ahol veseelég
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telenségben szenvedő, de dialízisre nem  szoruló beteg 
terhessége során alkalmazták (22,29,30,33,38,43).

Az elmúlt évben két súlyosan anaemiás, idült vese
betegségben szenvedő nőbeteg terhessége során alkal
m aztunk rHuEPO-t. Jelen m unkánkban  az itt szerzett 
tapasztalatok kapcsán a rHuEPO terhességben történő  
adásáról kívánunk átfogó áttekintést adni.

Esetismertetés

1. eset
Sz. 1.23 éves primigravida terhessége 19. hetében került terhes
patológiai osztályra felvételre. Előzményeiben 1 évvel korábbi 
urológiai kivizsgálás szerepel. Ennek során a hypertonia és a 
beszűkült vesefunkció hátterében jobb oldali veseagenesiát és a 
bal veseartéria stenosisát találták. Angioplasticát követően 
vérnyomása normalizálódott, vesefunkciói stabilizálódtak. 
Nephrologiai konzíliumot az emelkedett szérum kreatinin (194 
pmol/1), a proteinuria (0,54 g/1), a pyuria, és a szignifikáns bak- 
teriuria miatt kértek. Vérnyomása 110/70 Hgmm.Htc: 0,28 volt. 
Amoxicillin adását, vas- és folsavpótlást javasoltunk. Húgyúti 
fertőzése szanálódott, de anaemiája súlyosbodott, a 25. terhes
ségi hétre a Htc fokozatosan 0,23-ra csökkent. A beteg felvilá
gosítása, beleegyezése után rHuEPO kezelést kezdtük, hetente 
3 X 2000 E-et adtunk subcutan. Átmenetileg az orális vaspótlás 
helyett intravénás készítményt adtunk. A Htc lassú emelkedése 
miatt 3 hét múlva a rHuEPO adagját heti 3x4000 E-re emeltük. 
Két hét múlva a Htc 0,33-ra emelkedett, ezért az adagot heti 
1x2000 E-re csökkentettük. A tehesség további részében a 
rHuEPO adagját már nem módosítottuk. A Htc és a szérum 
kreatininszint nem változott, vérnyomása normális maradt és 
egyéb probléma sem jelentkezett később. Ultrahang biometria 
(biparietalis átmérő, haskörfogat) alapján a 30. héttől igazoló
dott a magzat csökkent növekedési üteme. A 36. héttől a 
csökkent lepényi teljesítményt és a magzat krónikus stress ál
lapotát az aorta descendens és arteria umbilicalis fokozódó im
pedancia értékei jelezték (rezisztencia index=R és pulzatilitási 
index= Pl az átlag+1 SD fölötti). Az arteria cerebri media 
áramlási paraméterei a normál tartományba estek. A terhesség 
39. hetében spontán 2100 g súlyú retardált (< 10 percentil), de 
egyébként egészséges fiút szült. Az újszülött Htc és thrombocy- 
ta értéke normális volt. Az anyát 205 pmol/1 szérum kreatinin- 
nel és 0,35-ös Htc-tal bocsátottuk haza, a későbbiekben 
nephrologiai ellenőrzésen nem jelentkezett. 2

2. eset
K. J. 21 éves primigravida a 13. terhességi héten jelentkezett 
először terhesgondozáson. Anamnézisében nagyobb betegség 
nem szerepelt, de a vizeletvizsgálat során proteinuriát és 
pyuriát találtak. Ampicillin adása után a pyuria visszatért, ezért 
további laborvizsgálatokat végeztek. Ezek során beszűkült 
vesefunkció igazolódott, mely miatt terhespatológiai osztályra 
utalták. Ekkor, terhessége 18. hetében kérték nephrologiai 
véleményezését. Klinikailag panaszmentes volt, vérnyomása 
110/70 Hgmm. Vizeletében napi 2 g protein, az üledékben 15-20 
fvs, 2-3 w t volt látható, a szérum kreatinin 317 pmol/1, a Htc 
0,26 volt, az ultrahangvizsgálat kisebb veséket írt le. A beteg 
kívánságát is figyelembe véve a terhesség kiviselését megen
gedhetőnek tartottuk, a várható veszélyekről felvilágosítottuk. 
A vizelettenyésztés alapján per os cefuroxim-acetil adását 
kezdtük el, vas- és folsavpótlás mellett. A kezelés hatására a 
pyuria megszűnt, a szérum kreatinin is kissé csökkent, viszont 
anaemiája súlyosbodott, a 20. terhességi hétre a Htc 0,24-re 
csökkent. Ekkor rHuEPO adását kezdtük subcutan heti 3 x 2000 
E adagban, intravénás vaspótlással. A 26. héten a htc 0,34-re 
emelkedett, azért a rHuEPO adagját heti 2x2000 E-re csök
kentettük. A proteinuria fokozódott (5,6 g/nap), majd a 29. 
héten hypertonia és oedema jelentkezett. Methyldopa és nife- 
dipin kezelést kezdtünk, és a közben 0,37-re emelkedő Htc miatt a 
rHuEPO-t abbahagytuk. Az ultrahang biometria a 28. héttől a 
magzat csökkent növekedési ütemét jelezte. A beszűkült lepé
nyi működést és magzati retardációt az aorta descendens és az

arteria umbilicalis egyaránt jelentősen fokozott impedancia 
értékei is jelezték (Rí és Pl: átlag+2 SD fölötti). Az arteria ce
rebri media keringése szabályos volt. Súlyosbodó preeclampsia 
miatt a 31. terhességi héten a terhesség befejezése vált szük
ségessé. Ekkor a szérum kreatinin 338 mmol/1, a Htc 0,36 volt. 
Császármetszéssel 1280 g súlyú (10 percentil) fiú született, az 5 
perces Apgar-érték 8 volt. Az újszülött Hgb és thrombocyta 
értéke normális volt, perinatalis intenzív osztályon történt ke
zelés után egészségesen bocsátották haza. A műtét után az anya 
vérnyomása és oedemája fokozatosan normalizálódott, de a 
szérum kreatinin tovább emelkedett. A 14. postoperativ napon 
468 pmol/l-es kreatininértékkel bocsátottuk haza. Tíz hónap 
múlva a veseelégtelenség további progressziója mellett ismét 
anaemia fejlődött ki, újból rHuEPO adását kezdtük. Jelenleg 
folyamatban van a dialízis és vesetranszplantációs programba 
való előkészítése.

Megbeszélés

Norm álisan a terhesség során az erythropoietin  szérum 
szintje fokozatosan emelkedik, mely term inusra általá
ban a norm ális 2-3-szorosát, 40-50 mU/ml-es értéket ér 
el (5,13). A m egnőtt erythropoietinszint pontos oka nem  
ism ert. A korai terhességi változások (m egnőtt perctér
fogat, hyperventiláció) a hypoxia szerepe ellen szólnak, 
horm onális okokat valószínűsítenek. A fokozott termelés 
helye feltehetően a vese, bár felmerül a placenta járulékos 
szerepe is (7). Ez ellen szól, hogy dializált betegek te r
hessége során a rHuEPO adagjának jelentős emelésével 
lehet csak a korábbi szinten tartani a Hgb értéket. Több 
esetben a terhesség „első jele” éppen a rHuEPO hatásta
lanná válása volt (10,35,36). E rythropoietin rezisztencia 
kialakulásakor ezért m a m ár terhességre is gondolnunk 
kell uraem iás betegeinkben.

Úgy véljük, eseteinkben az anaem ia kialakulását d ö n 
tően a károsodott vesék csökkent erythropoietin term e
lése okozta, mely m ár nem  tudott megfelelni a terhesség 
által tám asztott nagyobb igénynek. Bár nem  történt szé
rum  erythropoietinszint m eghatározás, ezt tám asztja 
alá, hogy a rHuEPO m indkét esetben igen hatásosnak b i
zonyult az anaemia kezelésében. Terhesség után rHuEPO 
nélkül is közel egy évig elfogdható volt másodikként is
m ertetett betegünk vérképzése, majd csak ezt követően, 
a veseelégtelenség további romlása m iatt kényszerültünk 
ismételt adására.

Felmerülhet, hogy betegeinkben egyéb ok is közreját
szott az anaem ia súlyosbodásában. A húgyúti infekciók 
szerepe ellen szól az, hogy a fertőzések szanálását nem  
követte az anaemia javulása. Nagyszámú betegen végzett 
vizsgálat során sem észlelték az erythropoietinszint 
csökkenését pyelonephritissel szövődött terhességek so 
rán (6). A rHuEPO-t megelőző orális vas- és folsavpótlás 
eredménytelensége és a laboratórium i adatok alapján je 
lentős hiányanaem ia sem valószínűsíthető. A vasraktá
rak feltöltése, a fokozott vérképzés által tám asztott igény 
kielégítése céljából volt szükség átm eneti parenteralis 
vaspótlásra. Ezt dializáltak rHuEPO kezelése során is 
ru tinszerűen alkalmazzuk (24). Ennek elmulasztása óha
tatlanul kezelés hatástalanná válásához, relatív majd ab 
szolút erythropoietin  rezisztenciához vezet.

A rHuEPO adásával az egyébként szükséges transz
fúzió elkerülhetővé vált, betegeink fizikai állapota je len 
tősen javult. Az elsőként ism ertetett esetünkben sem m i
lyen m ellékhatást nem  észleltünk a kezeléssel kapcsolat -
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ban. Betegünk vérnyomása norm ális maradt, vesefunk
ciói nem  rom lottak. Ezzel szem ben a 2. betegben 9 héttel 
az rHuEPO elkezdését követően hypertonia alakult ki, 
mely végül is 2 hét múlva a terhesség befejezéséhez veze
tett. Vesefunkciói is romlottak, ezzel párhuzam osan oe
dem a is kialakult.

Veseelégtelenségben szenvedő betegek rHuEPO keze
lése kapcsán a leggyakoribb mellékhatás a hypertonia ki
alakulása, ill. súlyosbodása, mely kb. a betegek 20-30%- 
ában jelentkezik. Ennek oka elsősorban a hypoxia okozta 
vasodilatatio megszüntetése, a viszkozitás növekedése és 
a neurohorm onális rendszer aktiválódása, de közvetlen 
érhatások, az ér simaizmainak fokozott calcium felvétele, 
endothelin szekréciója, illetve mitogén hatás is szerepet 
jászhat (23). Megelőzésében a legfontosabb az anaem ia 
részleges és lassú ütem ű korrekciója, de az ennek ellené
re kialakuló hypertonia kontrollálása sem nehéz. A kez
deti aggodalmakkal szemben m ára az is bebizonyo
sodott, hogy adása a hypertonia és a viszkozitás fokozó
dása ellenére a beteg megfelelő gondozása m ellett predi- 
alizis stádium ában nem sietteti a veseelégtelenség prog
resszióját.

Vesebeteg terhessége m ár eredendően nagy rizikójú 
m ind a terhességi hypertonia, illetve a preeclampsia, 
m ind a veseelégtelenség progressziója szempontjából. 
Így a legfontosabb kérdés, amely a saját esetünk kapcsán 
is felmerül, hogy a hypertonia, ill. a veseelégtelenség 
progressziója a rHuEPO kezelés, vagy a vesebetegségre 
rakódott preeclampsia következménye-e? A kédés meg
válaszolása nehéz, kevés a rendelkezésre álló tapasztalat 
ezen a téren. Az irodalom  m indössze 12 esetet ism ertet, 
ahol veseelégtelenségben szenvedő, de dialízisre nem 
szoruló beteg terhessége során alkalmaztak rHuEPO-t 
(22, 29, 30, 33, 38, 43). A betegek fele korábban sikeres 
veseátültetésben részesült. Közülük 6 esetben észlelték a 
vesefunkciók romlását. Súlyos preeclampsia 3 esetben 
fordult elő, de mindegyiket a rHuEPO hatásától függet
lennek gondolták. A két közölt esetünk egyikében is in 
kább ez valószínűsíthető, azonban nem  zárható ki teljes 
biztonsággal az rHuEPO járulékos szerepe sem, mivel a 
hypertonia megjelenése időben egybeesett a Htc k ívánt
nál nagyobb fokú emelkedésével.

M indazonáltal a preeclampsiával szövődött te rhes
ségben elmarad a terhes szervezet víztereinek, így a 
plazm atérfogatnak is az élettanilag normális m egnöve
kedése, kitágulása. Ennek oka pontosan nem ism ert, 
szerepet játszhat generalizált vasoconstrictio, „capillary 
leak” és egyéb faktorok (21). Em iatt a Htc emelkedése 
m ásodikként ism ertetett esetünkben nem tulajdonítható 
egyértelműen az rHuEPO kezelés következményének. 
Sőt, a Htc igen gyors emelkedése valószínűsíti, hogy a 
plazmavolumen preeclam psiában bekövetkező változása 
jelentős szerepet játszhatott ebben a folyamatban.

Terhességben alkalmazott gyógyszeres kezeléskor 
nem  szabad elfelejtenünk, hogy a kezelés nem csak az 
anyát, hanem magzatát is érinti. A terhes anaem iája a 
magzat hypoxiájához, a magzati m ájban folyó e ry th ro 
poietin képzés fokozódásához, kom penzatorikus m ag
zati polycythaemiához vezethet. Ism ert, hogy az em el
kedett magzati erythropoietinszint a magzati hypoxia jó 
jelzője. így például emelkedett értékeket találtak p reec
lampsiával, hypertoniával, diabetessel, Rh im m unizáció-

val já ró  terhességek során (13). Ezekben az esetekben 
sem lenne kívánatos a magzati erythropoietin  további 
emelése az anya rHuEPO-val történt kezelése során.

Ma m ár meggyőző adatok bizonyítják, hogy a placen
ta átjárhatatlan az erythropoietin  szám ára. Elméleti 
megfontolások alapján sem valószínű a túlságosan nagy, 
30400 dalton molekulasúlyú rHuEPO passzív, koncent
rációgradiens szerinti transzportja. Indirekt bizonyíté
kot jelent, hogy a magzati hypoxiával járó állapotokban a 
magas magzati erythropoietinszintek mellett egyidejű
leg norm ális vagy alacsony anyai szintek találhatók (13). 
Állatkísérletekben, jelzett rHuEPO-val végzett vizsgála
tok során  egyik irányban sem észlelték a placenta á t
járhatóságát (42). A legfontosabbak azonban a hum án 
megfigyelések. A saját eseteinkhez hasonlóan az anya 
rHuEPO kezelése a legtöbb újszülöttben nem  vezetett a 
Hgb vagy throm bocytaszám  növekedéséhez.

A vesebetegséggel szövődött terhességben nemcsak az 
anyai szövődmények gyakoribbak és súlyosabbak m int az 
átlagpopulációban, hanem  a perinatalis m orbiditás és 
m ortalitás is magasabb. Az anyai állapot szoros követése 
mellett fokozott hangsúlyt kap a magzat növekedési 
ütemének, méhen kívüli állapotának („fetal well being”) 
intenzív monitorozása, és a magzat életkilátásának megíté
lése. Felmerül, hogy az erythropoietinkezelés közvetve 
hatással lehet a magzati állapot megítélésében alkalmazott 
egyes paraméterekre, így a magzati köldökzsinór vagy a 
magzati erek Doppler-flowmetriás értékeire. Ez a hatás 
létrejöhet mind az anyai Htc emelkedés következtében 
kialakuló vérviszkozitás emelkedés miatt, m ind az ery th
ropoietin vasoactiv hatásának következtében. Kísérletes 
körülmények között m ind a vér viszkozitás változása, mind 
a vasoactiv anyagok hatással lehetnek a Doppler-flowmet- 
riás paraméterekre (37, 39). Az rHuEPO alkalmazásával 
kapcsolatban fellépő ilyen hatás meglétére nincsen ada
tunk, tudom ásunk szerint ezt idáig nem  vizsgálták. 
Amennyiben ilyen hatás kim utatható, fontos lenne an 
nak megítélése, milyen m értékű a klinikai jelentősége.

A veseelégtelenségben szenvedő betegeken kívül bi
zonyos esetekben máskor is szükség lehet a rHuEPO adásá
ra terhességben. Hyporegenerativ, a kívántnál alacsonyabb 
erythropoietintermelés kísérheti például az autoimmun, 
malignus, ill. haematológiai betegségeket. Sikerrel alkal
mazták m ár a rHuEPO-t SLE-ben, thalassaemiában, acut 
promyelocytás leukaemiában szenvedő beteg terhessége 
során (14, 17, 20). Akut vérzésben, a vallási okok miatt 
transzfúziót megtagadó terhesben rHuEPO adásával rövi
dítették a súlyos anaemia időtartam át (16).

A rHuEPO-пек jelentős szerepe lehet az autológ vér- 
transzfúzió biztosításában a várhatóan nagy vérvesztés
sel járó szülészeti m űtétek pl. placenta praevia esetén. A 
tervezett m űtét előtt 3 héttel megkezdve, 3 alkalom m al 
összesen 900 ml vér biztonságos levétele volt lehetséges 
rHuEPo segítségével, így a 34 beteg közül 12-ben a ho
mológ transzfúzió elkerülhetővé vált egy vizsgálatban 
(18).

További alkalmazási terület lehet a postpartum  
anaemia. Szülés után 5 napon át adott rHuEPO jelentő
sen emelte a Hgb szintet a csak vas- és folsavpótlásban 
részesült kontrollbetegekkel szemben az első vizsgálat
ban. H ypertonia ill. egyéb mellékhatás egyetlen esetben 
sem jelentkezett (8). Intravénás vaspótlás m ellett azon-
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ban nem  észlelték a rHuEPO additív hatását random i- 
zált, kettős vak kísérletben (19).

Az elmúlt évtizedben toleránsak voltunk az idült ter
hességi anaem ia vonatkozásában. A vírusfertőzés átvitelé
nek lehetősége és irreguláris w t  ellenes antitestképződés 
miatt transzfúzió ellenes álláspontra helyezkedtünk. Ma a 
rHuEPO segítségével tehességben is hatásosan kezelhetjük 
az anaem iát anélkül, hogy transzfúziót adnánk, ez különö
sen kézenfekvő vesebeteg terhességében. Az erythropoi- 
etinterápia jelentős költségvonzata miatt elsődleges szem
pont, hogy a kezelés megkezdése előtt és alatt a rHuEPO 
terápiában jártas szakember értékelje a diagnosztikus 
paramétereket és működjön közre a terápiás teendők opti
malizálásában. Az anyai anaemia korrigálásával a magzat 
szám ára is kedvezőbb körülm ényeket terem tünk, csök
kentjük az éretlenség és koraszülöttség veszélyét. Ha a kor
rekciót lassan végezzük és az elérendő Htc szintet egyedileg 
határozzuk meg, a hypertonia valószínűsége jelentősen 
csökkenthető. Vesebetegek terhességei során nephrologus 
és szülész együttműködése javasolt, esetenként neonatoló- 
gus szakember bevonásával.
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TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK

Prolongált orális etoposid kezelés előrehaladt stádiumú 
tüdőcarcinomában

Bozóky Géza dr., Ruby Éva dr., Góhér Ilona dr., Mohos Andrea dr. és Lengyel Mária dr.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Tüdőbelosztály Kecskemét, (osztályvezető főorvos: Bozóky Géza dr.)

A szerzők 79 előrehaladt klinikai stádium ú tüdő-carci- 
nom ás beteg prolongált orális etoposid (Vepesid) 
kezelésének eredményeit ism ertetik. Harminc kissejtes 
típusú tüdőcarcinom ában Cisplatin + elnyújtott orális 
Vepesid terápiát folytattak. A reszponder esetek aránya 
100% volt. Teljes remisszióba került 6 beteg, 24 esetben 
észleltek részleges terápiás választ, s az átlagos túlélés 
15 hónapnak bizonyult. A nem kissejtes típusú tüdőcar- 
cinomás betegeket random izáltan két csoportba sorol
ták (25, ill. 24 beteg): az első csoportba tartozókon (25 
beteg) Cisplatin + prolongált orális etoposid kezelést 
folytattak, míg a másik csoportban levő (24 beteg) 
betegeken prolongált orális etoposid m onoterápiát al
kalmaztak. A betegek több m int 70%-a reszpondernek 
bizonyult az alkalmazott kezelésre, s mindkét csoport
ban szinte azonos számú beteg került részleges remisz- 
szióba (18, ill. 17) és a többi esetben is meg tudták állí
tani a malignus betegség progresszióját. Közel azonos 
volt az átlagos túlélés is a nem kissejtes típusú tüdőcar- 
cinomás betegek mindkét csoportjában. A leggyako
ribb kezeléssel közvetlen összefüggésbe hozható m el
lékhatás az alopecia volt. Összesen 5 betegen alakult ki 
agranulocytosis, amely megfelelő támogató kezeléssel 
(antibiotikum , haem osubstitucio, granulocyta mac- 
rophag colonia stimuláló faktor) rendezhetőnek b i
zonyult. A prolongált orális etoposid -  Cisplatin kom 
binált kemoterápia kifejezett aktivitást m utatott az 
előrehaladt stádium ú kissejtes típusú tüdőcarcinom ák 
kezelésében, s mérsékelt eredménnyel volt alkalm az
ható a nem kissejtes típusú tüdő-m alignom ák terápiá
jában is.

Kulcsszavak: etoposid kezelés, nem kissejtes, kissejtes, tüdő- 
carcinoma, responder arány, mellékhatás

Az etoposid (ep) a podophyllotoxin szemiszintetikus 
származéka, amely 1972 óta használatos a klinikai 
onkológiában (4, 5, 25). Az ep fázisspecifikus hatású 
cytostaticus szer, a sejtosztódás kései „S”, ill. korai „G” 
fázisában fejti ki cytotoxicus hatását az intranuclearisan 
levő topoizomeráz II enzimre gyakorolt stabilizáló effek
tusa révén, melynek következtében a sejtosztódás folya
m ata leáll, sejthalál következik be (4-6,12,20).

R ö v i d í t é s e k :  ep = etoposid; SCLC = kissejtes tüdőcarcinoma (small-cell 
lung cancer); NSCLC = nem kissejtes tüdőcarcinoma (non-small cell 
lung cancer)

Prolonged oral Etoposide administration in advanced- 
stage lung-cancer. Authors discuss results of the pro
longed oral etoposide treatm ent of 79 patients with ad
vanced stage lung cancer. Thirty patients with small -  
cell lung cancer were treated  with Cisplatin in com bina
tion w ith prolonged oral etoposide. Response rate was 
nearly 100%. Most of the patients (24) were in partial 
rem ission, and the m ean survival time was 15 months. 
Fortynine patients w ith non-small cell lung cancer 
were devided at random  into two groups: patients in 
the first group (n = 25) were treated vith Cisplatin in 
com bination with prolonged oral etoposide. In the se
cond group (n = 24) was used only prolonged oral etopo
side therapy  for 14-, o r 21 days. Encouraging response 
rate have been observed w ith long-term daily adm inis
tration  of oral etoposide to treat non-sm all cell lung 
cancer. In both groups there was a response rate nearly 
80%. M ost of the patients in these two subgroups got in
to p artia l remission, and  a rest were in stable clinical 
stage (m edian duration was 5 months). Besides alope
cia, w hich occured in all patients, myelosuppression 
(agranulocytosis) was the predominate toxicity (agranu
locytosis in 5 cases), w hich was affectively treated with 
com bined supportive care. Etoposide given by this dose 
and schedule (100 m g/d for 14 days) has activity as 
first-line systemic therapy  in com bination with Cis
platin for advanced small -  cell lung cancer and, has a 
m oderate activity for treatm ent of non -  small cell lung 
cancer.

Key words: Vepesid, non-small cell, lung cancer, response rate, 
toxicity, treatment

Számos klinikai tanulm ány igazolja az ep hatásossá
gát kissejtes tüdődaganatokban (SCLC), nem  kissejtes 
tüdőtum orokban (NSCLC), csírasejttum orokban, Hodg
kin és non-H odgkin m alignus lym phom ákban, akut nem 
lym phoid leukaemiában, valamint AIDS-szel kapcsola
tos Kaposi-sarcomában (4,6,25).

Az ep alkalmazásával kapcsolatos farm akokinetikai 
és biohasznosulási vizsgálatok alapján kezdték meg a 
gyógyszer prolongált orális alkalmazását az ism ert kon
vencionális iv. adagolás m ellett (4,9,11,12). Az ep külön
böző dózisokkal végzett prolongált (krónikus) orális al
kalm azásának tapasztalatai alapján arra a következte
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tésre ju to ttak , hogy a legjobb, leghatékonyabb cytostati- 
cus hatás (s ugyanakkor a legkevesebb nem kívánatos 
m ellékhatás) a 14, ill. 21 napon át 50 m g/m 2 dózistól 
várható SCLC-ban, NSCLC-ban, ill. egyéb malignus kó r
form ákban (4,6,8,18).

E lsősorban a SCLC-ban, de a NSCLC-ban is az egyik 
leghatékonyabb kezelési m ódozat a cisplatin (Carboplat) 
és ep kom binált iv. alkalmazása a két szer közötti sziner- 
gizmus okán is (5,7,8,10,16,17).

A prolongált orális ep kezelést a legtöbb szerző kom 
binált (cisplatin) cytostaticus kezelés form ájában alkal
mazza SCLC-ban, refrakter, ill. relapsusba került SCLC-ás 
esetekben pedig inkább elnyújtott orális ep m onoterá
piát végeznek (5, 7, 9, 16). Az előrehaladt stádium ú 
NSCLC-ás betegeknél egyaránt folytatnak prolongált 
orális ep m onoterápiát-, valam int kombinált cytostaticus 
kezelést is: az ep mellett leggyakrabban cisplatint és vin- 
ca-alkaloidot alkalmazva (8,10,15,17,19).

A tüdőcarcinom ák kem oterápiájának kérdéskörét 
több közlem ény is taglalta az elmúlt években a hazai iro
dalom ban is (2,21,22), a gyógyszeres kezeléssel kapcso
latos saját tapasztalatokról Ostoros G. és mtsai számoltak 
be (28,29).

Betegek
Harminc esetben kórisméztünk SCLC-át (betegeink legfon
tosabb adatait az 1. táblázat tartalmazza). A diagnózist 18 eset
ben bronchoscopos vizsgálat során nyert minta hisztológiai fel
dolgozása biztosította, 12 betegen transthoracalis tűbiopsia 
citológiai vizsgálati eredménye volt kórjelző. A klinikai stá
diummegállapító vizsgálatok (hasi UH vizsgálat, csontscan, 
mellkasi, hasi és központi idegrendszeri CT) alapján 26 esetben 
extenziv stádiumot állapítottunk meg, 4 beteg tartozott a „li
mited” klinikai stádiumba, azonban a képalkotó eljárások 
intrathoracalisan kiterjedt malignus folyamatot mutattak. (Az 
extenziv stádiumban levő betegekben igazolt metastasisok 
megoszlását az 1. táblázatban foglaltuk össze.) Egyértelműen 
az alapbeteség következményének tartottuk a csontscan által 
leírt kóros dúsulást, amennyiben egyéb szervi malignus mani- 
fesztáció is bizonyítást nyert. N égy betegen észleltünk kizárólag 
kóros csontscant (más távoli metastasis hiányát), ezen esetek
ben csontbiopsia (Yamshidi-f. eszközzel végzett cristabiopsia) 
elvégzése révén igazoltuk az ossealis metastasist.

Minden esetben részletes laboratóriumi vizsgálatok is 
történtek (w t süllyedés, vércukor és se. elektrolitok, hgb, htk, 
fvs-szám, thrombocytaszám, perifériás minőségi vérkép, se. 
összefehérje, se. húgysav, se. Ca, se. LDH, se. kreatinin, részletes 
májfunkció, se. bilirubin, SGOT, SGPT,se.alkalikus foszfatázj.A

30 beteg közül 6 esetben észleltünk anaemiát (hgb < 7 mmol/1), 
10 betegnél leucocytosist (fvs-szám > 10 G/l), s thrombocytosist 
találtunk 6 esetben (thrombocyta-szám > 600 G/l). Kórosan emel
kedett se. LDH érték (400 U/l) volt 10 betegnél, mindegyikük az 
extenziv klinikai stádiumba tartozott.

A kombinált cytostaticus terápia (1. táblázat) során a be
tegek az 1. napon 100 mg/m2 cisplatint kaptak egy órás csepp- 
infúzió formájában, pre- és posthydrációs kezeléssel és di- 
uretikummal kiegészítve. A 2. naptól folytattuk az ep (Vepesid) 
terápiát: 100 mg/nap dózisban, orálisan, Zofran védelemben. 
Huszonöt beteg 14 napig kapta a Vepesidet, 5 esetben pedig 21 
napos kezelést folytattunk. A ciklikus polikemoterápiát átlag
ban 6 alkalommal ismételtük, 5 betegben került sor további cik
lusok alkalmazására (2 esetben 8, 2-ben 9, egy betegben pedig 
10 kezelési ciklus).

Eredmények

A 30 beteg mindegyike reszpondernek bizonyult a kem o
terápiára. Huszonnégy esetben észleltünk részleges re- 
missziót (a képalkotó eljárásokkal a malignus folyamat 
legalább 50%-os javulása), m íg 6 betegnél teljes remisz- 
szió volt igazolható (a képalkotó vizsgálatokkal kim u
tatható m alignus elváltozás nélküli állapot).

A remisszió m eghatározása a 3., ill. 4. kem oterápiás 
ciklus után történt. A betegek átlagos túlélése 15,5 hónap 
volt (8-24 hó). Hét betegünket veszítettük el egy éven 
belül. H uszonhárom  beteg 12,4 beteg 14,5 beteg 16,3 be
teg 24 hónapot élt a kezelés kezdetétől számítva. Az egy 
éven belül bekövetkezett halálesetek a legsúlyosabb, leg
inkább előrehaladott klinikai stádium ba tartozóknál kö
vetkeztek be. A halál kiváltó oka minden esetben a malig
nus alapbetegség progressziója volt.

A cytostaticus kezelést intolerancia miatt felfüggeszteni 
nem kellett. A kezeléssel kapcsolatos leggyakoribb mellék
hatás az alopecia volt (100%). Haemopoeticus szövőd
mény, toxicitás 12 esetben jelentkezett: 5 betegnél alakult ki 
haemosubstituciót igénylő anaemia, 3-nál átmeneti, vér
zéssel nem járó thrombocytopenia. Hét betegen észleltünk 
beavatkozást nem  igénylő leukopeniát (fvs-szám 2,0-3,0 
G/l), s 3 esetben agranulocytosissal járó ún. „neutropeniás 
lázas állapot”-ot, amelyet antibiotikus kezeléssel és granu- 
locyta colonia stimuláló faktor adásával rendeztünk. Élet- 
veszélyes klinikai állapotba egy pancytopeniás beteg került 
(klinikailag manifesztálódott diffúz vérzés, sepsist okozó 
bilaterális akut pneumonia), azonban a célzott antibiotikus 
kezelés, w t-suspenzió és thrombocytapótlás, Leucomax

1. táblázat: SCLC-ás betegek (n = 30) adatai, terápiája, eredmények

Nemek: 25 fii Cisplatin = 100 mg/m2 iv. 1. nap
5 nő

Vepesid = lOOmg/dieper os 14 napig (n = 25)
Átlagéletkor: 55(39-74)év 100 mg/ die per os 21 napig (n = 5)

(ismétlés 24-28 naponként)
Diagnózis: Histologia 18

30 betegCitológia 12 responder
Stádium: Extenziv 26

teljes remisszió 6 beteg
Korlátozott 4

Metastasis: Multiplex 9 részleges remisszió 24 beteg
Csont 7

átlagos túlélés 15,5 hónap
Perif. ny. cs. 
Máj

5

Kp. idegrendszer 4
Ny. cs. = nyirokcsomó
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2. táblázat: NSCLC-ás betegek (n = 49) adatai, terápiája, 
eredmények

Nemek: 40 fii
9 nő

Átlagéletkor: 52 (38-76 év)
Diagnózis: Histologia 38

Citológia 6
ny. cs. hisztológia 5

Sejttípus: Planocellularis 29
Adenocarcinoma 13
Macrocellularis 7

Klinikai stádium: II. 4
III./b 5
IV. 40

1. c s o p o r t  (n = 25) 2 . c s o p o r t  (n = 24)

Cisplatin 100 mg/m2 iv. 1,. nap Vepesid 100 mg/die per os
Vepesid 100 mg/die per OS 14 napig-18 beteg

14 napig 24 napig-6 beteg
responder 20 beteg (80%) responder 21 beteg (87%)
teljes remisszió teljes remisszió 1 beteg
részleges részleges
remisszió 18 beteg (72%) remisszió 17 beteg (75%)

átlagos túlélés 11 (6-15) hónap átlagos túlélés 11,5 (7-18) hónap

Ny. cs. = nyirokcsomó

hatására teljes gyógyulás következett be, a beteg azt követő
en még egy évig élt. A cytostaticus kezeléssel közvetlen ösz- 
szefüggésbe hozható halálos szövődmény nem fordult elő.

A 49 NSCLC-ás beteg fontosabb klinikai adatait a 2. 
táblázat tartalmazza. A kórism ét 38 esetben bronchosco- 
pos vizsgálat során nyert m inta hisztológiai feldolgozása 
adta meg, 6 betegnél transthoracalis tűbiopsia elvégzése 
révén kórism éztük a betegséget. Öt esetben perifériás 
nyirokcsomó citológiai, ill. hisztológiai vizsgálata bizo
nyult kórjelzőnek. A 2. táblázatból kitűnik, hogy a 
NSCLC-ás betegeink többsége (40 beteg) előrehaladt kli
nikai stádium ban volt. A potenciálisan operabilis stá
dium ba tartozó 5 betegnél az inoperabilitást cirrhosis 
hepatis (1 beteg), súlyos COPD (2 beteg), cardialis insuf
ficientia (2 beteg) jelentette.

Hasonlóan a SCLS-ás betegeinkhez, a NSCLC-ás ese
tekben is részletes laboratórium i vizsgálatok történtek. A 
49 beteg közül 10 esetben észleltünk anaemiát (hgb 6,5-7 
mmol/1 között), 4 betegnél throm bocytopeniát (throm - 
bocytaszám  80-100 G/l között), 16 esetben se. LDH szint 
emelkedést (se. LDH 450-700 U/l), 4 esetben mérsékelt 
fokú májfunkciós eltérést (idült alkoholizmus követ
keztében kialakult chronikus diffúz májlaesio).

A NSCLC-ás betegeinket randomizáltan két csoportba 
soroltuk (2. táblázat): 25 betegnél cisplatin (1. nap 100 mg/m2) 
+ Vepesid (14 napig 100 mg/nap) kombinált cytostaticus ke
moterápiát folytattunk. Tizennyolc esetben hat, 4 esetben öt, 3- 
ban pedig nyolc ciklus alkalmazására került sor.

A másik csoportba 24 beteg tartozott, akiknél prolongált 
orális Vepesid kezelést végeztünk: 18 betegnél tizennégy napos 
terápia történt 100 mg/nap dózisban, míg 6 esetben huszonegy 
napig tartott a Vepesid kúraszerű alkalmazása szintén 100 
mg/nap dózisban. A 24 beteg közül 16 esetben hat teljes terá
piás ciklus alkalmazására került sor, 4 esetben öt, másik négy 
betegnél pedig hét kezelési periódus történt.

A cisplatin + Vepesid-del kezeitekben (1. csoport) 20, 
a Vepesid m onoterápiában részesülőkben (2. csoport) 21

beteg bizonyult respondernek (klinikailag és a képalkotó 
eljárásokkal is igazolt tum orregresszió, ill. tartósan  fenn
álló stacioner állapot).

Az első csoportban teljes remissziót nem  észleltünk, 
részleges remisszió 18 betegnél volt. A 2. csoportban 1 
betegnél alakult ki teljes, és 17 esetben részleges remisz- 
szió. (Respondernek m inősítettük azon eseteket is, akik
nél stacioner kórlefolyást észleltünk, amely általában 5 
hónapig tarto tt -  emiatt van differencia a responder ese
tek és a részleges remisszióba került betegek száma kö
zött).

Az átlagos túlélés az első csoportban 11,3 hónap 
(6-15), m íg a 2. csoportban 11,5 hónap (7-18) volt. Átlag
ban 6 -9  hónapig tartott a terápia kezdete u tán  a kielégítő 
klinikai állapot, a betegek többségében az előzetes jelen
tős m érvű  testsúlycsökkenés megállt, a fájdalm ak m ér
séklődése következett be, am it az analgetikum ok dózisá
nak csökkentése is bizonyít.

A Vepesid prolongált orális alkalmazását a betegek jól 
tolerálták, intolerancia m iatt a kezelést felfüggeszteni 
nem kellett. A leggyakoribb kezeléssel közvetlen össze
függésbe hozható mellékhatás az alopecia (közel 100%- 
ban) és nausea volt, amelyet Zofran p. os adásával jelen
tősen m érsékelni lehetett. 10 betegnél észleltünk átm ene
ti leukopeniát (fvs-szám 2,0-3,5 G/l) s 6 esetben volt 
szükség w t-suspenzio adására. Két betegben alakult ki 
agranulocytosis, amely Leucomax hatására napok alatt 
rendeződött.

A kezelés első két hónapjában m inden m ásodik, ill. 
harm adik  betegnél szükség volt antibiotikum  alkalm azá
sára az obstructiv pneum oniák, és a lázzal járó  mucopu- 
rulens bronchitis miatt. A terápia 2-3. hónapjában, s azt 
követően jelentősen csökkent a fertőzéses epizódok elő
fordulási gyakorisága, s mérsékelni lehetett az antibioti
kum  felhasználást.

Megbeszélés

Az ep bizonyítottan a leghatékonyabb, első vonalbeli 
gyógyszerek közé tartozik a tüdőcarcinom ák kem oterá
piájában (4-6,8,13,14,18). Az ep SCLC-ben tö rtén t hasz
nálatával kapcsolatos első közlemény 1978-ban jelent 
meg: a szerzők 60 SCLC-ás beteg ер-dal végzett kezelés 
eredm ényeit ismertették (5). Az ep SCLC-ban való alkal
mazása m ellett hatásos szernek m inősül heredaganatok
ban, m alignus lymphom ákban, akut nem  lymphoid 
leukaem iában, AIDS-hez társuló Kaposi-sarcoma kezelé
sében egyaránt (6,8,16,20).

Az ep farmakokinetikájával kapcsolatos vizsgálatok 
arra utalnak, hogy iv. alkalmazás során az ep standard 
dózisa 125-300 mg/m2/nap 3-5 napon keresztül, mivel a 
további dózisnövelést nem  követi a cytostaticus hatás 
javulása, s az ún. AUC (areas under the concentration 
versus tim e curves) lényegében változatlan, a gyógyszer 
toxicus mellékhatásai viszont súlyosbodnak (6, 12, 20, 
25).

Az ep fázisspecifikus szer, az intranuclearisan ható 
topoizom eráz II enzimhez kapcsolódva hoz létre egy 
stabil topoizom eráz II + DNA komplexet, m elynek kö- 
vekeztében a G2 sejtosztódási fázisban leáll a sejtosztódás 
folyamata, és sejthalál következik be (5,6,12). Az ep hatá
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sa függ a szer koncentrációjától, másrészt pedig a hatás 
időtartam ától: a gyógyszer idő előtti eltávolítása után  a 
sejtosztódás újból folytatódik (5, 12). A további farm a- 
kokinetikai vizsgálatok igazolták, hogy 1 microgramm/ml 
körüli, tartósan fennálló gyógyszerszint terápiás hatás 
szem pontjából lényegesebb, m int a csúcskoncentráció 
elérése (4-6,8,20,25). Ezen megfigyelések vezettek az ep 
prolongált, alacsony dózisban történő orális alkalmazá
sának klinikai gyakorlatához SCLC, NSCLC eseteiben, 
heretum orokban és m alignus lym phom ákban (3,5,7,16, 
18,19,24,26).

Számos klinikai tanulmány foglalkozik az ep prolongált 
alkalmazásának időtartamával, s a különböző napi adagolási 
módozatokkal: az eredményekből és a farmakokinetikai vizs
gálatokból az a kövekeztetés vonható le, hogy a 14 (vagy 21) 
napig tartó, 100 mg/nap egyszeri ep alkalmazás adja a legjobb 
eredményeket malignus tüdőbetegségekben (1,7,11,17,18,24, 
26,30).

SCLC-ban a cisplatin + etoposid prolongált alkalmazása 
révén a betegek (klinikai stádiumtól függetlenül) 70-90%-ban 
respondernek bizonyulnak ezen kombinált kemoterápiára, a 
teljes remisszióba kerülő betegek aránya 9-10% körüli, a rész
leges remissziós arány megközelíti a 70%-ot, s az átlagos túlélés 
10 hónapnak bizonyul (6, 24, 26, 30). Az ep monoterápiával 
kezelt SCLC-ás betegek remissziós rátája, ill. átlagos túlélése 
rosszabb, ill. rövidebb, mint a kombinált cytostaticus kezelés
ben részesülő betegeké (24, 26). Ugyanakkor a prolongált (21 
napig tartó) ep monoterápia eredményes lehet a refracter, ill. a 
relapsusba jutott SCLC-ás betegeknél (9,18).

Klinikai tapasztalataink alapján a cisplatin + prolon
gált orális ep kezelés eredm ényesen alkalmazható SCLC- 
ban. H arm inc SCLC-ás betegünk között 100% volt a res- 
ponderek aránya: 6 esetben észleltünk teljes remissziót, 
míg 24 beteg jutott részleges remisszióba. Az átlagos 
túlélés 15 hónapnak bizonyult, s a teljes remisszióba 
került 6 beteg közül 3 húsz, 3 pedig huszonnégy hónapot 
élt a kezelés megkezdése után.

Betegeink többsége jól tolerálta az elnyújtott (k róni
kus) ep kezelést, intolerancia m iatt a terápia felfüggeszté
sére nem  került sor.

A gyógyszer mellékhatások közül a leggyakoribb az 
alopecia (100%) volt. Eseteink közül 12-ben jelentkezett 
haem opoetikus szövődmény, s mindössze 3-ban alakult 
ki agranulocytosis. Adequát tám ogató kezeléssel (hae- 
m osubstitucio, granulocyta m acrophag colonia stim ulá
ló faktor, antibiotikum) ezen haem opoetikus szövődmé
nyek rendezhetőnek bizonyultak. A kemoterápiás kezelé
si ciklusok során a betegek 3-5 nap után otthonukba 
bocsáthatók (szövődménymentes esetekben), s az ellen
őrző vizsgálatok ambuláns m ódon végezhetők.

Amennyire egyértelmű és vitathatatlan szerepe van a 
kem oterápiának a SCLC kezelésében, olyannyira vitatott 
és ellentmondásos a NSCLC gyógyszeres kezelésének a 
megítélése. Világszerte évente kb. félmillióra tehető az 
újonnan felfedezett tüdőcarcinom ák száma, amelyek 
70-80% -a a NSCLC hisztológiai típusba tartozik (27): 
dom inálóan adeno- ill. squam osus neoplasiáról van szó. 
A jelenleg elfogadott álláspont szerint a NSCLC keze
lésében meghatározó szerepe van a sebészi beavatkozás
nak, sajnálatosan azonban ezen betegekben csak 20%- 
ban végezhető kurativ jellegű sebészi resectio (27). Az 
eddigi legnagyobb esetszám ot feldolgozó nemzetközi 
m etaanalízis (9387 beteg, 52 random izált klinikai vizs
gálat) szerint az előrehaladt klinikai stádium ú NSCLC-ás

betegek kétharm adában cisplatin tartalm ú kem oterápiát 
végeznek vinca-alkaloidával, vagy etoposiddal kombi
nálva (27).

A „First Euro-American Forum  on Lung Cancer 
Treatment” konklúziója is hasonló  az előzőhöz, ameny- 
nyiben a cisplatint tartalm azó kemoterápia alkalm azásá
val a III/b., ill. IV. klinikai stádium ú betegek túlélése 
javítható (3).

Számos tanulm ány taglalja a NSCLC cisplatin + eto
posid, valam int a prolongált orális etoposid (m ono
terápia) kezelésének eredményeit: kitűnik, hogy a 
NSCLC kem oterápiája mérsékeltebb eredményeket m u
tat, m int a SCLC szisztémás gyógyszeres kezelése (8,10, 
11, 14, 17, 19, 21-23). Néhány hónapos átlagos túlélés 
növekedés észlelhető, a „response-rate” 10-30% körüli, s 
a III/b klinikai stádium ú betegeknél kifejezettebbek a 
pozitív hatások, mint a IV-s stádium ba tartozókban (27, 
31).

Az általunk kezelt, többségükben előrehaladott stá
dium ban levő 49 NSCLC-ás betegen alkalm azott ke
moterápiával kedvező tapasztalatokat szereztünk. Nem 
találtunk lényegi különbséget a kombinált cytostaticum- 
mal (cisplatin + etoposid), ill. a prolongált orális etoposid 
m onoterápiával kezeltek eredm ényei között (2. táblá
zat). M indkét csoportban közel azonosnak bizonyult a 
responder esetek száma (20, ill. 21), részleges rem isszió
ba került 17, ill. 18 beteg, s az átlagos túlélés 11 hónap 
volt. A 21 napig tartó, 100 m g/die dózisban alkalm azott 
orális etoposid kezelés nem  jelentett előnyt a 14 napos 
kezeléshez viszonyítva.

Az NSCLC-ás betegeink többsége is jól tolerálta a ke
m oterápiát. A legkomolyabb, elsősorban psychés problé
ma ezen esetekben is az alopecia volt. Kemoterápia in
dukálta, nem  súlyos m értékű hemopoeticus toxicitás 
m indkét betegcsoportban egyform a gyakorisággal for
dult elő. Neutropeniás lázas állapottal járó agranulocyto
sis egy-egy betegen jelentkezett. A cytostaticus kem ote
rápiával, ill. annak kedvezőtlen mellékhatásaival közvet
lenül kapcsolatos halálos szövődm ény nem fordult elő.

A klinikai tanulmányok figyelembevételével és a saját 
tapasztalatok alapján úgy tűnik , hogy az előrehaladt 
klinikai stádium ú (inoperabilis) NSCLC-ás esetekben is 
helye van a kem oterápiának a betegek életminőségének 
megfelelő szinten tartása érdekében is.

A kem oterápiára alkalm atlan betegek esetében (rossz 
általános állapotban levők, előzetesen jelentős m értékű 
testsúlycsökkenés -  10 kg - ,  súlyos fokú anaemia, a kép
alkotó eljárások multiplex lokalizációban és jelentős 
nagyságban igazolnak extrathoracalis metastasisokat, 
életfontosságú szervek súlyos funkciózavara) a leghaté
konyabb támogató kezelés („best supportive care”) alkal
mazása az egyedüli lehetőség.

Gondos, m inden részletre kiterjedő támogató kezelés 
(psychés is) eredményesebbé teheti a cytostaticus (és 
egyéb daganatellenes) kezelést.

További előrelépést jelenthet a radioterápia és kem o
terápia együttes, egymás kedvező hatását kiegészítő al
kalmazása az előrehaladt stád ium ú tüdőcarcinom ákban 
(15,23).

IRODALOM: 1. Ate van der Gaast, Vlastin, M., Kok, T. G, 
Splinter, T. A. W.: What is the Optimal Dose and Duration of 
Treatment with Etoposide? II. Comparative Pharmacokinetic
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Klinikai és kísérletes adatok
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mellett a klinikai neurokémia modern lehetőségei is előtérbe kerültek. Napjainkban a 
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GYÓGYÁSZATI ÉS REHABILITÁCIÓS SEGÉDESZKÖZKERESKEDELMI KFT.

1123 Budapest, Kék Golyó u. 22. Tel./Fax: 155 - 4733

Tisztelt Doktor Nő/ Doktor Úr!

Információs levelünkkel az Ön munkáját szeretnénk 
megkönnyíteni.
A gyógyászati segédeszközök fel íratására vonatkozó rendelkezések 

gyakori változásait az orvosok rendkívüli leterheltsége mellett 
nem könnyű rendszeresen követni. Az információ esetleges 
késlekedése pedig azt eredményezheti, hogy a beteg hátrányt 
szenved azáltal, hogy a receptre felírt gyógyászati segédeszköz 
nem adható ki a recept alaki hibája miatt (melyet az OEP ír 
elő), ezért a betegnek ismételten fel kell keresnie orvosát.

Ma, amikor igen sokféle gyógyászati segédeszköz áll rendelkezésre, 
meg kell találni azokat a kiszolgáló helyeket, ahol speciálisan 
egy-egy adott betegcsoportnak, mind a termék, mind a szolgáltatás 
minősége teljes ellátást jelent.

Az ÄM 0ТГЛ-ИHJHCJAKOA K'ÍL Magyarországon elsőként 
vállalt elkötelezettséget a mellműtött nők sorsa mellett. A 
mintaüzletünkben lévő ANITA tanácsadó szolgálat segít az 
érintetteknek az új életvezetéssel járó nehézségek 
leküzdésében.

Az A N lT A “ flltj!JrÍIR№AT3©NAÖL német cég á lta l
márkanév alatt kifejlesztett 

termékek mind minőségileg, mind esztétikailag világszínvonalat 
képviselnek. Termékeinkkel biztosítani tudjuk mind a műtét 
utáni közvetlen, mind pedig a végleges megoldást.

MŰTÉT UTÁN KÖZVETLENÜL:

-ANITA textil ( post.op.) protézis*
Könnyű, légáteresztő tömítést tartalmaz, 100% pamut 
hátoldallal, amely kiegyenlítő képet ad anélkül, hogy a 
műtéti területet terhelné.

Viselhető: közvetlenül műtét után a műtéti heg gyógyulásáig, 
illetve az esetleges utókezelések lezajlásáig.

Felírható mennyiség: műtét után közvetlenül 1 vagy 2 db., ezt 
követően szükség szerint.

VÉGLEGES MEGOLDÁS
-részleges, vagy teljes emlőeltávolítás esetén:

-ANITA (külső) szilikon mellprotézis
Egy speciálisan kifejlesztett szilikont tartalmaz, így tulajdonságai 
legjobban hasonlítanak a természetes mell szövetéhez.

Viselhető: a műtéti heg gyógyulása, illetve az esetleges utókezelések 
lezajlása után, Anita protézistartó melltartóban.

Felírható mennyiség: 2 évente 2 db (megjegyzés: a gyakorlatban a 
betegek anyagi helyzetük miatt évente csak egy protézist 
váltanak ki, ezért felírható évente 1 db.).

-ANITA protézistartó melltartók*
Esztétikusak, szépek, a melltartók belső oldalukon speciális 
zsebbel vannak ellátva, amely biztosan tartja a protézist a 
testen.

Fe lírha tó  m ennyiség: évente 2 db.

Az АШТГА mellprotézisek és protézistartó melltartók 
illeszkednek egymáshoz, így biztosítják a tökéletes külső 
megjelenést.

felírásra jogosult: első alkalommal a beteget kezelő szakorvos, ezt 
követően a beteget kezelő háziorvos.

a*

Kérjük szíveskedjen a vényen a - gal jelölt megnevezést 
feltüntetni.

Ha a kihordási időn belül súlycsökkenés, vagy 
súlynövekedés következik be, úgy „állapotváltozás" megjelöléssel 
protézis, illetve protézistartó melltartó soron kívül is 
felírható.

Valamennyi termékünk közgyógyellátásra jogosultság 
esetén térítésmentesen kiszolgálható!

A felírásra vonatkozó rendelkezések megtalálhatók:
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Telefon és fax: (36-1) 155-4733
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ÚJABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK

Aorto-bisubclaviás bifurcatiós bypass bal oldali subclavian steal 
syndroma és a. anonyma stenosis egyidejű megoldására

Balogh Ádám dr., Leindler László dr., Tróján Imre dr. és Nagy Endre dr.1
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, Sebészeti Klinika (igazgató: Balogh Ádám dr.)
Radiológiai Klinika (igazgató: Csernay László dr.)1

A szerzők bal oldali subclavian steal syndroma esetét 
ismertetik, amelyet a bal arteria  subclavia occlusiója 
okozott, és amelyhez az arteria anonym a egyidejű sú
lyos fokú szűkülete társult. A ritka arterioscleroticus 
elváltozást aorto-bisubclaviás dacron bypass m űtéttel 
oldották meg m édián sternotom iás behatolásból. Ha
sonló műtéti megoldásról a szerzők a hazai irodalom 
ban közlést nem  találtak.

Kulcsszavak: subclavian steal syndroma, arteria subclavia 
occlusio, arteria anonyma szűkület, aorto-bisubclaviás dac
ron bypass műtét

A cerebrovascularis kórképek sorában az aortaívből 
eredő nagyerek kétoldali, arterioscleroticus obliterativ 
elváltozásai viszonylag ritkák, az eseteknek mintegy 2%- 
ában tehetők felelőssé a tünetekért (5, 20, 27). Az extra
cranialis supraaorticus értörzsek arterioscleroticus m eg
betegedései leggyakrabban az arteria  carotis com m unis 
elágazását -  a carotis villát -  érintik, és a tüneteket az ese
tek 55-60%-ában a carotis interna eredésének, illetve 
kezdeti 1-4 cm-es szakaszának a szűkülete okozza. A 
carotis communis szűkülete 5-9% -ban, az a. anonym a 
stenosisa 4-6% -ban fordul elő. A nyak supraaorticus ér
törzseinek többszörös fiatalkori endangitis obliterans 
következtében kialakuló szűkülete -  a Takayasu-beteg- 
ség -  ismert kórform a. A scleroticus alapon létrejövő 
kétoldali folyamatok a carotis elágazására, vagy az in 
terna kezdeti szakaszára lokalizálódnak az esetek több 
ségében. Az agyi keringési zavarok okaként 10-15%-os 
gyakorisággal szerepel az úgynevezett „subclavian steal” 
syndrom a. Oka az arteria subclavia stenosisa, vagy el
záródása, ami egy közvetett m echanizm us révén hoz 
létre agyi átáram lási deficitet. A kórkép magyarázata az, 
hogy a subclavia szűkület/elzáródás miatt a megfelelő 
oldali felső végtagon az artériás vérnyomás csökken. Ez 
az alacsonyabb nyom ású rendszer a végtag izomzatúnak 
működésekor szívó hatást fejt ki a vele közlekedő agyi 
artériás hálózatra. Az aortából az arteria  carotis commu- 
nis-interna útján a vér az agyalapra a circulus arteriosus 
Willisibe jut, amit az arteria vertebralison át az alacso
nyabb nyomású felső végtagi ütőérhálózat elszív, „ellop” 
az agytól. A subclavia szűkületének, illetve elzáródásá
nak m űtéti megoldása normalizálja a felső végtag ke

Aorto-bisubclavian bypass for the treatment of a left 
side subclavian steal syndrome, combined with the 
stenosis o f the innominate artery. Authors report a 
case of a left side subclavian steal syndrom e, caused by 
occlusion of the subclavian artery, com bined with a 
high grade stenosis of the innom inate artery. The rare 
com bination of arteriosclerotic lesions of the supraaor- 
tic arteries have been tre ted  by an aorto-bisubclavian 
bypass procedure perform ed from a m edian sternoto
my. This is the first publication of this m ethod in the 
Hungarian surgical literature.

Key words: subclavian steal syndrome, occlusion of the sub
clavian, stenosis of the innominate artery, aortobisubclavian 
bypass procedure, median sternotomy

ringését és a nyomáskülönbség kiegyenlítődése meg
szünteti az agyi vérellátás zavarát (1).

Az esetünkben észlelt állapot, a bal a. subclavia és az a. 
anonym a egyidejű arterioscleroticus elváltozása, ami a 
bal oldalon steal syndrom át is okozott, ritka megbetege
dés. A kórképet aorto-bisubclaviás bypass műtéttel 
együlésben oldottuk meg. Hasonló m űtéti megoldásról a 
hazai érsebészeti irodalom ban nem találtunk közlést.

Esetismertetés
S. K. 61 éves férfit 1993. szeptember 29-én vettük fel a Szent- 
Györgyi Albert OTE Sebészeti Klinikájára. Anamnézisében 15 
évvel előbb -  1978-ban -  elszenvedett stroke szerepel, aminek 
következménye bal oldali végtaggyengeség és nyelési zavar volt. 
Ezek a tünetek néhány hónap alatt teljesen megszűntek. Egy 
évvel később bal alsó végtagi claudicatiós panaszok miatt bal 
oldali lumbalis sympathectomia, majd újabb egy év múlva a 
jobb alsó végtag artériás keringési zavara miatt lumbalis sym
pathectomia és ilio-femoralis reconstructio történt. Az ezt 
követő 12 év alatt konzervatív kezelés mellett érbetegsége miatt 
újabb műtétre nem került sor. Jelen felvétele előtt két évvel - 
1991-ben -  szédülési rohamai jelentkeztek, és azt észlelte, hogy 
fizikai terhelésre a bal karja zsibbadt, és a jobb halántéktájon 
görcsös fejfájás lépett fel. Felvételi státusz: Az aorta felett sys
toles zörej hallható, egyébként a mellkasi és a hasi szervek 
fizikális vizsgálattal kóros eltérést nem mutattak. Angiologiai 
státusz: a jobb carotis felett erős systoles zörej volt hallható, a 
bal carotis felett zörej nem volt, mindkét arteria auricularis és 
temporalis pulzus tapintható volt. A bal felső végtagon artériás 
pulzációt nem lehetett tapintani, a jobb felső végtagon megtar
tott pulzusokat találtunk. Az alsó végtagok artériás keringését 
rendezettnek találtuk, a hasi aorta felett zörejt nem hallottunk. 
Neurológiai státusz: Mindkét oldalon beállításos nystagmus.
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1. ábra: Esetünk angiographiás vizsgálatának egy fázisa 
(I. típusú steal képe)

tebralis eredéséig elzáródott, distalis szakasza az a. vertebralis- 
ból és az a. cervicalis ascendensből retrográd úton telítődik. A 
bal carotis interna kezdeti szakaszán nem szignifikáns szűkület 
látható. Az a. carotis ext. occipitalis ága felől kifejezett steal ész
lelhető az a. cerv. asc. felé. A truncus brachiocephalicus eredése 
után kb. 1,5 cm-rel 50%-nál kissé kifejezettebb, rövid szakaszú 
egyenetlen kontúrú (ulceráció?) szűkület látszik. A jobb a. ver
tebralis nyaki szakasza kb. 4 cm hosszan kifejezetten szűkült, 
ennek ellenére segmentalis ágain keresztül igen kifejezett steal 
látható az ellenoldali vertebralis felé (1. ábra).

A truncus brachiocephalicus stenosisa, a jobb art. subclavia 
stenosisa, valamint a bal art. subclavia occlusiója (2. ábra) 
következtében kialakult I—II—III-as típusú (25) „subclavian- 
steal” syndroma miatt reconstructiv érműtét elvégzése mellett 
döntöttünk. Cardialis előkészítés után intratrachealis narkózis
ban végeztük a műtétet.

Műtét: Behatolás teljes médián sternotomiából. Átvágjuk a 
thymust és feltárjuk a mediastinumot. Az art. anonyma kezdeti 
2 cm-es szakaszát meszes intima plakk tölti ki. A bal art. sub
clavia kezdeti 4 cm-es szakasza elzáródott. Mindkét oldalon a

2. ábra: A „subclavian steal” syndroma sémás képe Vollmar (25) szerint A) I. típus: vertebra-vertebralis rövidzárlat;
В) II. típus: carotico-basilaris shunt; С) III. típus: carotis externa-vertebralis shunt; D) IV. típus: carotico-subclavias steal

Egyebekben ép agyidegkor. Paresis, latens paresis nem észlel
hető, FV-on szimmetrikus élénk ínreflexek, Achilles bal oldalon 
polikinetikus. AV-on kóros reflex nem észlelhető. Járáskor 
mérsékelt törzsataxia, Romberg-helyzetben hátrafelé kompen
zál. Egyéb cerebelláris tünet nem észlelhető. Érzőkör, Vege
tativum ép. Koponya CT: Infratentorialisan a külső liquorterek 
kissé tágabbak, ez mérsékelt kisagyi atrophiára utalhat. A kam
rasíkok magasságában a fehérállományban diffúz perivascu
laris laesióra jellemző, foltos hypodens területek láthatók. Agyi 
SPECT: hypoperfusio a jobb temporalis régióban. Diamox ter
heléses agyi SPECT: a nyugalmi vizsgálaton észlelt hypoper
fusio betelődött,jó vascularis reserv kapacitás. Aortaív, négy ér 
angiographia, DSA Szent-Györgyi Albert OTE Radiológiai Kli
nika, Nagy E. adj.): A bal a. subclavia kezdeti szakasza az a. ver-

clavicula alatt ejtett metszésből feltárjuk a subclaviákat, melyek 
occlusio utáni szakasza ép falú, kielégítő kiáramlási pályát 
képez. 10 000 E Na-Heparin beadása után oldallagosan ki- 
rekesztjük az aorta ascendens egyharmadát és azon hosszanti 
aortotomiát készítünk. Az aortotomiás nyílás és egy 16x8x8 
mm-es Hemoshield Dacron bifurcatios prothesis közös szára 
közt side-to-end anastomosist készítünk 3/0-ás Prolene tova
futó varratsorral. Ezután a graftszárakat az eredeti érlefutásnak 
megfelelően kialakított járatokon keresztül a feltárt subclavia 
szakaszokhoz visszük és mindkét oldalon end-to-side anasto
mosist készítünk 4/0-ás Prolene tovafutó varratsorral. Vala
mennyi anastomosis mellé Redon draint helyezünk. A me
diastinumot a manubrium alatt kivezetett drainnel látjuk el. 
Vérzéscsillapítás után sternumvarrat, réteges sebzárás (3. ábra).
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Műtét után a beteg mindkét radialis pulzusa megjelent, 
mindkét felső végtagon azonos vérnyomás volt mérhető. Tiszta 
tudattal, neurológiai tünetek nélkül ébredt.

A postoperativ 2. naptól mobilizálás, fokozatos táplálás. Ra
dialis pulzusai jók, vérnyomásértékei mindkét kézen egyfor
mák. Kontroll ideggyógyászati vizsgálat során újabb kóros tü
net nem volt észlelhető. Varratszedés a 8. napon, 9. napon emisz- 
szió.

Egy hónapos, fél ill. egy éves kontrollvizsgálatain panasz- 
mentes állapotban jelentkezett.

Megbeszélés

Betegünk panaszait az aortaívből eredő két nagyér egy
idejű elzáródása okozta. Mindkét érelváltozás egyaránt 
zavarta a felső végtag és az agy vérellátását. Az angio- 
gráfián kim utatott bal oldali steal jelenség különös é r
dekességet kölcsönöz esetünknek. A subclavian steal 
syndrom a klasszikus leírásának (1) megfelelően a p an a
szok elsősorban a felső végtagok izomzatának m űkö
désekor, azok fizikai terhelésére jelentkeztek. A felső vég
tagok izom zatának működése ugyanis a terület a rtériá i
nak dilatatióját okozza, ami fokozza a steal alapját képe
ző nyomáskülönbséget az agy és a kar ütőerei közt és 
növeli a vertebralis rendszeren át közvetített szívóhatást.

A supraaorticus értörzsek obliterativ betegségeinek 
m űtéti megoldása mintegy 40 éves m últra tekint vissza. 
Az első közlés DeBakey-Ш  szárm azik (1958), aki a bal 
subclavia eredésének endarteriectom iáját végezte thora- 
cotomiás behatolásból (6). Hazánkban a nyaki nagyere
ken elsőként Papp (19) végzett m űtéti reconstructiót 
1968-ban. A mellkasi behatolásból végzett direkt helyre
állító műtéteket ham arosan felváltotta a bypass sebészet 
(2, 17). A legkülönbözőbb változatokban elvégzett á th i
dalások sok esetben szükségtelenné tették a beteget m eg
terhelő thoracotom iát. Az úgynevezett extrathoracalis 
extraanatomicus áthidalások közül a carotico-caroticus 
bypass (12,17), subclavio-subclavialis bypass (9), axillo- 
axilláris bypass (10, 15, 22, 26), carotico-subclavialis 
transzpozíció (12), caroticosubclavialis bypass (21,23) a 
leggyakrabban alkalmazott eljárás.

Az angioplasztika új eszköze a percután transzlum i- 
nalis módszer (PTCA), ami arra alkalmas esetekben jó 
eredményeket ad (16,18).

Ism ertetett esetünkben két supraaroticus értörzs egy
idejű, súlyos tüneteket okozó, jelentős szakaszra k ite r
jedő, arterioscleroticus elzáródása, illetve stenosisa állott

fenn, am it nem volt lehetséges extraanatom icus áth i
dalással egy ülésben m egoldani. A beteg cardiorespirato- 
ricus állapota, műtéti teherbíróképessége lehetővé tette, 
hogy sternotom iás behatolásból végezzük el a kétoldali 
elváltozás m űtéti korrekcióját. Az artéria anonym a elzá
ródásainak megoldása transthoracalis megközelítésből 
többek által ajánlott, és végzett m ódszer (2, 4, 8, 14, 20, 
24). Kétoldali elzáródás egyidejű m egoldására az aorta 
ascendensről indított bifurcatio prothesis felhasználásá
val az általunk áttekintett irodalom ban nem  találtunk 
adatot. A m űtét és a postoperativ  szak szövődmény nél
kül zajlott le. Mindkét felső végtag artériás keringése ren 
deződött, és a neurológiai tünetek megszűntek. A beteg 2 
éve panaszmentes.
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SZŰRŐVIZSGÁLATOK

Rákszűrés Magyarországon: Modellprogramok világbanki 
támogatással

Bodó Miklós dr., Döbrössy Lajos dr., Liszka György dr., Ottó Szabolcs dr. és Péter Zoltán dr.
Népjóléti Minisztérium Világbanki Programiroda Másodlagos Megelőzés Munkacsoport*

A 1995-ben modellprogram  indult Magyarországon az
zal a céllal, hogy hatásos és hatékony, szervezett szűrő
program ok megvalósítását segítse elő oly m ódon, hogy 
a rosszindulatú daganatok másodlagos megelőzése terü
letén nemzetközileg elfogadott szakmai és szervezési 
irányelveket a magyarországi adottságok között és 
szükségleteknek megfelelően alkalmazza. Az országos 
területi ráknyilvántartás felszerelése és m űködtetése 
további célja a program nak. A Világbanktól nyert köl
csönből és a kormányzat által biztosított hazai forrá
sokból tám ogatott m odellprogram  a magyarországi 
viszonyok között alkalmazható szakmai protokollt dol
goz ki a méhnyak-, emlő- és kolorektális szűrésre, tesz
teli azokat és ajánlásokat tesz a magyarországi egész
ségügyi ellátás rendszerébe illeszkedő korszerű szűrő
program ok intézményes bevezetésére. A készülő Egész
ségügyi és Egészségbiztosítási Törvény alapján kilátás 
van arra , hogy a daganatos betegségek ellen irányuló 
szűrés állami feladatként, az egészségbiztosítás által fi
nanszírozott szolgáltatásként valósuljon meg Magyar- 
országon.

Kulcsszavak: daganatos betegségek, szervezett szűrőprogram, 
szűrési nyilvántartás, háziorvosi szolgálat, Országos Rák
regiszter, Világbank

Cancer screening in Hungary: model programs sup
ported from World Bank loan. Since 1995, a m odel can
cer screening program  has been in operation  in 
Hungary, the overall purpose of which is to prom ote the 
establishment of effective and efficient screening pro
gram s by means of adapting the internationally agreed 
principles of organized screening to the needs and  op
portunities in Hungary. The establishm ent and  opera
tion  of a national population-based cancer registration 
system is an o ther aim of the Program . The m odel p ro 
gram  -  financed partly from a loan from the World 
Bank, partly from local funds provided by the Govern
m ent of Hungary -  is to develop standard procedure for 
cervical, breast and  colorectal screening and to end  up 
w ith tested recom m endations for introduction o f orga
nized screening of proved effectiveness, integrated into 
the health care system, on country-w ide service bases 
in Hungary.

Key words: cancer, organized screening program, screening 
registration, family physicians, population-based, Cancer 
Registry, World Bank

A Magyar Köztársaság Kormánya sikerrel pályázott 
világbanki kölcsönért, hogy -  egyebek mellett -  fedez
hesse az Egészségügyi Szolgáltatás és M enedzsment Pro
jektet, am elynek egyik összetevője a „Daganatos be
tegségek másodlagos megelőzése” elnevezésű program  
is. A program  megvalósítandó feladata a daganatos be
tegségek okozta halálozás csökkentését ígérő szűrőprog
ram ok kifejlesztése és értékelése. E feladatot oly m ódon 
valósítja meg, hogy a szervezett szűrés nemzetközileg el
fogadott irányelveit a m agyarországi intézményi, társa
dalmi-gazdasági és kulturális feltételrendszerhez alkal
mazva előm ozdítja a szolgáltatásszerű szervezett szűrés 
bevezetését Magyarországon.

* A munkacsoport tagjai: Bodó Miklós dr., Fővárosi önkormányzat 
Szent János Kórház (cervixszűrés); Döbrössy Lajos dr., Népjóléti Mi
nisztérium Világbanki Programiroda (menedzsment); Liszka György 
dr., Országos Onkológiai Intézet (emlőszűrés); Ottó Szabolcs dr., Orszá
gos Onkológiai Intézet (kolorektális szűrés); Péter Zoltán dr., Országos 
Onkológiai Intézet (rákregiszter)

M agyarországon a daganatos betegségek okozta halá
lozás közism erten magas és jelentősen emelkedik. A 
csökkentésére rendelkezésre álló stratégiák közül ez idő 
szerint a korai felismerés és korai kezelés a legígérete
sebb, m ert (i) a mégoly hatékonyan végrehajtott el
sődleges megelőzési program ok eredményei -  daganat
biológiai okokból -  legjobb esetben is csak évtizedekkel 
később mutatkoznak, és (ii) a kezelés eredménye a k lin i
kai stádium tól függő, ezért csak a „korán”, tehát a daga
nat szóródásának m egindulása előtt alkalmazott kezelés 
lehet eredményes.

Szűrés: szakmai meggondolások

A daganatos betegségek korai felismerésének eszköze a 
szűrővizsgálat. A nemzetközileg elfogadott gyakorlat en
nek két formáját ismeri:

(i) a korai felismerésre alkalmas módszerek (sejtvizs
gálat, m ammográfia, rejtett bélvérzés kim utatása) alka-
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lomszerű, vagy más célból végzett orvosi vizsgálatokhoz 
kapcsolódó alkalmazása, az ún. opportunisztikus szűrés, és

(ii) a központilag kezdeményezett, közpénzből finan 
szírozott, az életkor alapján veszélyeztetettnek minősülő, 
nagy lakosságcsoportokra kiterjedő, szakmailag in d o 
kolt gyakorisággal ismételt vizsgálatot biztosító szerve
zett szűrőprogram .

Teljes az egyetértés abban, hogy szervezett szűrőprog
ram  csak azoknak a daganatos betegségeknek a korai fel
ismerésére kezdeményezhető, am elyek

(i) előfordulásuk gyakorisága m ia tt népegészségügyi 
problém át jelentenek,

(ii) ism ert természetes kórlefolyásuk korai felisme
réssel és korai kezeléssel kedvezően befolyásolható,

(iii) korai felismerésükre tudom ányosan bizonyított 
hatásosságú, a lakosság szám ára elfogadható, költség
hatékony m ódszer áll rendelkezésre (7). Fontos, hogy a 
hatékonyság egyedüli elfogadott bizonyítéka az, hogy 
számottevően csökkenti a célbetegségből eredő halálo
zást a szűrt lakosságcsoportokban (1).

A Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) és az Egész
ségügyi világszervezet (WHO) Nemzetközi Rákkutatási 
Ügynöksége (IARC) a fenti feltételrendszeren alapuló, a 
szakterület m ai állását tükröző egészségpolitikai dönté
sekre irányadó ajánlásai (1,4,6) szerin t

1. szervezett szűrőprogram ez idő  szerint szakmailag 
két területen indokolt, éspedig

(i) méhnyakszűrés sejtvizsgálattal (citológiai cervix- 
szűrés) 25-65 év között, 2-3 évnél nem  gyakrabban (4), és

(ii) emlőszűrés lágyrész-röntgenvizsgálattal perim eno- 
pauzális korban (50-65), kétévenként. (A szakterület mai 
állásának összefoglalásakor meg kell jegyeznünk, hogy a) 
menopauza előtt, 40-50 év közötti életkorban a szűrővizs
gálat értéke még további bizonyításra szorul, b) az em lőrák 
tapintásos vizsgálatát önmagában nem  tekintik bizonyított 
hatásosságú szűrővizsgálati m ódszernek és mintegy „elő
szűrő” módszerként való alkalmazása, amelynek eredm é
nyétől teszik függővé a mammográfiás vizsgálat elvégzését, 
sem szerepel az ajánlások között, c) az emlőrák önvizs
gálatának értéke újabban vitatottá vált.);

2. további bizonyításra szorul a székletbeli rejtett vér 
kimutatásának hatásossága vastagbélszűrésben, ezért szer
vezett szűrővizsgálat ez idő szerint -  a probléma epidem i
ológiai, ezért társadalmi súlya ellenére, vagy éppen arra 
tekintettel -  csak kísérleti jelleggel kezdeményezhető;

3 . a m értékadónak elfogadott kritérium ok alapján 
nem  tekinthető indokoltnak a szájüreg, bőr, prostata, 
here és az ovarium  daganatai ellen irányuló szervezett 
szűrővizsgálat, ezért ezek a vizsgálatok csak alkalom 
szerűen, más orvosi vizsgálatokhoz kapcsolódóan bá
toríthatók;

4. bizonyítottan hatástalan a tüdőrák  korai felism eré
sét célzó mellkasi röntgen- és köpetcitológiai vizsgálat, 
ezért szervezett lakossági szűrővizsgálat bevezetése 
ellenjavallt (3).

Szervezett szűrés: szervezési irányelvek

A nemzetközileg elfogadott gyakorlatban a szervezett 
szűrés m eghatározott területi (közigazgatási) egységek
ben (kerület, város, megye) valósul meg, szervezési egy

sége a háziorvosi körzet. Sikere attól függ, hogy a szűrés
re jogosultak minél teljesebb szám ban megjelennek-e a 
szűrővizsgálaton. Tapasztalatok bizonyítják, hogy e célt 
csakis az ún. számítógépes meghívásos, visszahívásos és 
követési módszer biztosíthatja. Ennek m ódja az, hogy

-  a veszélyeztetettnek minősülő, tehát szűrésre jogo
sult személyeket egyénileg azonosítják;

-  ezek névre szóló, személyes hangú meghívólevelet 
kapnak, amely tartalm az m inden szükséges tudnivalót, 
így a szűrővizsgálat helyét és idejét is;

-  emlékeztető levelet kapnak azok, akik az első hívás
ra nem  jelennek meg;

-  visszahívó levelet, ha a nem negatív szűrővizsgálati 
lelet további tisztázó vizsgálat elvégzését, vagy kezelést 
indokol.

A m agas részvételi arányt és szakszerű követést biz
tosítandó területi szűrési nyilvántartó  működik a prog
ram  keretében. Az adott területet lefedő számítógépes 
adattár tartalm azza

-  a területen lakó összes veszélyeztetettnek minősülő, 
tehát a szűrőprogram ba bevonandó személy név- és cím 
jegyzékét, és

-  m inden szűrővizsgálatban részesült személy azono
sító és vizsgálati adatait.

Ez a nyilvántartási rendszer -  az egyes „listák” időn
kénti egybevetése ú tján  -  lehetővé teszi a meghívott, de 
meg nem  jelent személyek név szerinti azonosítását, is
m ételt meghívását és követését.

A szervezett, területi lakosságszűrés megvalósulásá
ban a háziorvosi szolgálat közreműködésének (2) kulcs
szerepet tulajdonítanak, tekintettel arra , hogy

-adatbázisuk  alapját képezheti a megbízható, sze
mélyre szóló meghívási rendszernek;

-  aláírásukkal ellátott meghívólevél minden más „hi
vatalos” behívónál jobb fogadtatásra számíthat a cím 
zetteknél, m indenki másnál jobban képesek motiválni, 
stim ulálni a m eghívottakat arra, hogy elfogadják az aján
lott szűrővizsgálatot;

-helyzetüknél fogva m indenki másnál eredménye
sebben képesek szolgálni a kellő szűrés előtti inform á
ciókkal, tanácsaikkal átsegíteni az előadódó nehéz sza
kaszokon és lélektani támogatást nyújtani, ha azok elbi
zonytalanodnak, szorongások vagy félelmek tám adnak 
bennük;

-é rte s íté s t kapnak a szűrővizsgálat és az esetleges 
további vizsgálatok eredményéről, így részt vállalhatnak 
a klinikai betegkövetésben is.

A magyarországi helyzet

A rosszindulatú daganatok korai felfedezésére irányuló 
törekvés Magyarországon különösen is indokolt, m ert (i) a 
méhnyakrák mortalitása ugyan viszonylag nem magas 
(évente mintegy 600 haláleset!), de az évek során nem 
csökkent lényegesen (1970-ben 10,3/100000, 1994-ben 
9,5/100000 lakos). Ugyanezen idő alatt a szervezett 
lakosságszűrést gyakorló országokban a halálozás jelen
tősen (40-60%) csökkent. Ez elmulasztott lehetőségeinkre 
utal. (ii) Évente mintegy 2500 nő hal meg emlőrák miatt, a 
halálozás gyakorisága az évek során meredeken emelke
dett (1970-ben 26,8/100000,1994-ben 45,4/100000 lakos).
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(iii) A vastagbélrák okozta halálozás mind férfiakban, 
m ind nőkben magas és fenyegető mértékben em elkedik 
(férfiak: 1970-ben 25,7/100 000, 1994-ben 45,4/100000, 
nők: 1970-ben 26,5/100000, 1994-ben 40,2/100000). 
Továbbá a tüdőrák, valamint az ajak, szájüreg és garat 
rosszindulatú daganatai okozta halálozás rendkívül m a
gas és drám aian emelkedő (tüdőrák: férfiak: 1970-ben 
54,7/100 000, 1994-ben 118,3/100 000, nők 1970-ben 
12,2/100000,1994-ben 31,7/100000, ajak és szájüreg da
ganatai: férfiak 1970-ben 6,2/100000, 1994-ben
23,7/100000, nők: 1970-ben 1,2/100000, 1994-ben
2,3/100000). A daganatos halálozás csökkentése érde
kében minden, a daganatok korai felkutatását és korai 
gyógykezelését elősegítő tevékenység bátorítása az o r
vosi és fogorvosi gyakorlat részeként, vagy a nagy m últú 
tüdő-ernyőfényképszűrő szolgálathoz kapcsoltan paran- 
csolóan szükséges. Ezt elismerve is, a világbanki tám o
gatással megvalósítandó modellprogram ok között -  a 
nemzetközi szakm ai szervezetek ajánlásait követve -  
csak a céllakosság körében a célbetegség okozta halá
lozást bizonyítottan csökkentő, ezért szervezett lakossági 
szűrőprogram  megvalósítására alkalmas m éhnyak-, 
emlő- és vastagbélszűrés kapott helyet.

A méhnyak-, emlő- és vastagbélszűrés helyzete és a 
modellprogram  célkitűzéseit meghatározó tennivalók -  
a „történelm i” előzmények különbözőségével m agyaráz
hatóan -  nagym értékben különbözőek:

1. Magyarországon az opportunisztikus cervix-szű- 
résnek nagy hagyományai vannak. Az elmúlt évtizedek 
során a szűrőtevékenység (komplex nőgyógyászati vizs
gálat kolposzkópiával, kiegészítve sejtvizsgálat céljára 
végzett kenetvétellel) jelentős méreteket öltött, halá
lozást csökkentő hatása a lakosság szintjén m égsem 
mutatkozott. A kenetvizsgálatok (a szűrés sine qua non- 
ja!) nagy, országosan évi 1 milliót meghaladó szám a el
lenére ugyanis a női lakosság átszűrtsége alacsony 
m aradt, m ert az egyéni azonosítás hiányában a veszé
lyeztetettnek m inősülők egy hányadát, ti. a spontán, 
szokás szerint megjelenőket szükségtelen gyakorisággal, 
míg a veszélyeztetettek más, jelentős hányadát sohasem  
szűrték. [Ugyanez a helyzet vezetett a korábbi „szűrési” 
gyakorlat csődjének felismeréséhez más országokban, pl. 
Angliában is (5).]

Ezt a helyzetet kívánja orvosolni a területi szűrési 
nyilvántartók működtetése: az egyéni azonosítás beik ta
tásától és egy adott időszakban (pl. 2 év) szűrővizsgála
ton részt nem vettek listáján szereplő személyek név sze
rinti meghívásától, anélkül, hogy sértené a beidegzett 
gyakorlatot, a szűrésre jogosultak csaknem teljes á tszű rt
sége várható. Ebben a széleskörű szakmai konszenzus 
által megerősített „integrált” szűrési modellben (amely 
egyesíti az opportunisztikus és szervezett szűrés elemeit) 
ugyanis a szűrővizsgálat, így a citológiai kenetvétel is, 
csakúgy mint eddig, járóbeteg szakambulancián (nőgyó
gyászati, onkológiai), klinikai és kórházi osztályokon 
történhet, a kenetvizsgálat pedig a kórházak patológiai 
osztályára telepített citológiai laboratórium okban, ahol a 
területi szűrési nyilvántartó is m űködik. A spontán meg 
nem  jelenők m ozgósításában szerep jut az együttm ű
ködő háziorvosoknak.

2. A mammográfiás emlőszűrésnek Magyarországon 
nincs számottevő m últja. Szűrési célzatú m ammográfiás

emlővizsgálat, bár első nyomai a hetvenes évek közepére 
nyúlnak vissza, az évek során növekvő szám ú helyen, de 
mégis csak szórványosan, alkalomszerűen volt elérhető. 
(A „korai” emlőrák felkutatására csak fizikális emlővizs
gálatot alkalmazó, helyenként szervezett „szűrési” törek
véseket szándékosan hagyjuk figyelmen kívül.) Ez az 
előzmény nélküli helyzet alkalmat kínál a szervezett szű
rőprogram ok „de novo”, azaz a háziorvosi szolgálat adat
bázisán alapuló meghívásos-visszahívásos rendszer be
vezetésére és értékelésére. A m am m ográfiás „szűrőállo
m ások” klinikák, kórházak, rendelőintézetek radiológiai 
osztályára települnek, itt m űködnek a területi szűrési 
regiszterek is.

3. Az utóbbi években az Országos Onkológiai Intézet 
kezdeményezésére történtek  próbálkozások a colorecta- 
lis rákok korai felfedezésére lakossági szűrővizsgálattal, a 
rejtett bélvérzés székletbeli kim utatására alapozva. E 
kísérleteket elsősorban a teszt korlátozott érzékenysége 
és fajlagossága m iatt érték  kritikák. Az időközben ki
fejlesztett hazai im m unológiai módszer, amely a koráb
biaknál érzékenyebb, hum ánspecifikus és diétás előké
szítést sem igényel, a szűrővizsgálat hatásfokának növe
lését ígéri. Ez, valamint a vastag- és végbélrák növekvő 
haláloki szerepével m agyarázható szakmai és társadalm i 
nyomás indokolhatja a szervezett szűrésre irányuló 
erőfeszítések folytatását, legalábbis kísérleti skálán, an
nak ellenére, hogy hatásossága, m int rám utattunk, még 
további bizonyításra szorul.

Modellprogramok -  Világbanki támogatással

A világbanki tám ogatással megvalósuló, hazai források
ból is tám ogatott, a „Daganatos betegségek másodlagos 
megelőzése” elnevezésű program  tervezésében hazai és a 
Világbank által meghívott külföldi szakemberek vettek 
részt. Körültekintő előkészítés után 1995-ben kezdte meg 
tevékenységét. Négy különböző feladatot foglal magába, 
úm.:

1 .Országos Rákregiszter létrehozása, felszerelése és 
működtetése. Az Országos Onkológiai Intézetre telepí
tett, lakosságalapú N em zeti Rákregiszter és megyei rák
nyilvántartók rendeltetése az, hogy megbízható területi 
m orbiditási adatokat tegyenek hozzáférhetővé az orszá
gos és regionális rák-kontroli program ok, köztük szerve
zett szűrőprogram ok tervezése, megvalósítása és kiérté
kelhetősége számára.

2. A méhnyakszűrés jelenlegi rendszerének átszerve
zése és korszerűsítése a szervezett szűrés irányelveinek al
kalmazása útján. Ennek érdekében Területi Szűrési 
Nyilvántartások létesítése, felszerelése, ellátása adatbá
zis-kezelő számítógépes program m al, és m űködtetése 
kiemelt fontosságú feladat, csakúgy, m int a kenetvételi 
tevékenység stim ulálására és m inőségbiztosításra hiva
tott területi nőgyógyász-onkológus m unkacsoportok 
m űködtetése és együttm űködés kialakítása a háziorvosi 
szolgálattal. Az opportunisztikus és szervezett szűrés ele
meiből összeálló ún. „integrált” szűrési m odell használ
hatóságát 4 budapesti kerületet egyesítő m odell-terüle- 
ten vizsgálták meg. 1997 januárjában kezdetét vette a 
modell kiterjesztése Budapest egészére, valam int Pécs és 
Miskolc városokra és ellátási területükre. További k iter
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jesztéséről a tevékenységek m onitorizálása alapján szü
letik döntés.

3. Szervezett emlőszűrési modellprogramok kialakí
tása és értékelése. A háziorvosi szolgálat adatbázisára 
épülő számítógépes meghívási, visszahívási és követési 
rendszer használhatóságát az első két, 1995 eleje óta m ű
ködő m am m ográfiás szűrőközpont köré szervezett, 3 
budapesti kerületre kiterjedő m odellprogram ban vizs
gálták. Az időközi értékelés a m eghívottak 50%-át meg
haladó, emelkedő részvételi arányt m utatva igazolta a 
szervezett szűrés megvalósíthatóságát. A tevékenységek 
kiterjesztése további modellterületekre (úm. Budapest 8 
kerületére, Baranya megye egészére, Békés és Zala megye 
mintegy felére, valamint Miskolc és Szombathely váro
sokra és ellátási területükre) 1997. januárban  megkezdő
dött.

A. Kísérleti vastagbélszűrés. A  háziorvosi szolgálat 
közreműködésével 2 éves kísérleti jellegű m odellprog
ram van folyamatban egy budapesti kerületben, vala
m int Kaposvár ellátási területén, együttm űködésben az 
ILCO Szövetséggel. A vizsgálat célkitűzései a teszt érzé
kenységének, társadalm i elfogadottságának értékelésére 
szorítkoznak.

A költségmegosztás elvére épülő m odellprogram ok 
megvalósulásához a világbanki program m enedzsm ent 
sokoldalúan és hathatósan járul hozzá, úgym int

-  személyi számítógépek és adatbázis-kezelő szá
m ítógépes programok;

-  korszerű mammográfiás berendezések (4) telepíté
sével;

-  a behívó és követési rendszerek m űködtetési (pos
tai) költségeinek fedezésével;

-  a m am m ográfiához szükséges filmek és vegyszerek 
beszerzési költségeinek megtérítésével;

- a  jellegében új (tehát nem  egyszerűen a többlet-) 
feladatok ellátására foglalkoztatott személyzet alkalm a
zásával előálló bérnövekedés fedezetéhez;

- a  háziorvosok közrem űködésének premizálásához 
a teljesítménnyel arányos anyagi ösztönzés (ún. „target 
paym ent”) formájában.

Továbbá
-  minőségbiztosítási program ot dolgoz ki és elvégzi a 

m am m ográfiával összefüggő időszakos minőségellenőr
zést;

- a  szűréssel összefüggő egészségnevelési stratégiát 
dolgoz ki, egészségnevelési („propaganda”) anyagot ké
szíttet a nagyközönség számára és egészségnevelési ú t

m utatót a szűrést szolgáltató szakszemélyzet szám ára, 
ebben különös tekintettel a szűrővizsgálat által okozott, 
elkerülhető lélektani mellékhatások csökkentésének le
hetőségeire;

-  a szűrést szolgáltató szakszemélyzet különböző cso
portjai szám ára egyéni és csoportos, kül- és belföldi ki- 
és továbbképzésre biztosít alkalmat.

A m enedzsm ent különös figyelmet szentel a m onito- 
rizálás és értékelés, beleértve a költség-haszon elemzés 
fontosságának a program megvalósulásának m inden 
szakaszában és ágazatában. A m odellprogram ok ered
ményeiről és tanulságairól szóló beszámolót 1999-ben 
teszi közzé.

A világbanki támogatással, de a Népjóléti M inisz
térium m al, ÁNTSZ-szel és a területi önkormányzatokkal 
összehangoltan megvalósuló m odellprogram ok szándék 
szerinti végterm éke a gyakorlatban kipróbált ajánlá
sokon alapuló útm utató lenne a hatásos és hatékony 
szűrési gyakorlat elősegítésére. Az ajánlások különös 
figyelemmel lesznek a szűrés társadalm i elfogadottságát 
befolyásoló társadalm i-gazdasági körülményekre, kul
turális környezetre, valamint intézményes és szervezeti 
feltételekre, amelyek között a szervezett szűrőprogram  
végbemegy. M indenek feletti igyekezete az, hogy katali
tikus szerepet játsszon a bizonyított hatásosságú szer
vezett szűrőprogram ok intézményes, az egészségbizto
sítás rendszere által finanszírozott, szolgáltatásszerű 
bevezetésében M agyarországon, amire a készülő Egész
ségügyi és Egészségbiztosítási Törvény alapos rem ényt 
nyújt.

IRODALOM: 1. Chamberlain, ]., Moss, S. (szerk.): Evaluation of 
cancer screening. Springer. Berlin, Heidelberg, New York, 1996. 
-  2. Döbrössy, L. (szerk.): Prevention in Primary Care: Recom
mendations for promoting good practice. World Health Organi
zation, Copenhagen. 1994. -  3. Fontana, R. S., Sanderson, D. R., 
Woolner, L. B. és mtsai: Screening for lung cancer: a critique for 
the Mayo Lung Project, 1991,67,1155-1164. -  A.IARC and UICC 
Project Group on the Evaluation of Screening Programmes for 
Cancer, Report: screening for cervical cancer, in: Hakama, M., 
Miller, A. B., Day, N. E.: Screening for Cancer of the Uterine 
Cervix. IARC. Lyon. 1985.213-216. -  5. Editorial. Cancer of the 
cervix: death by incompetence. Lancet, 1985, ii, 363-364. -  6. 
Miller, A. B., Chamberlain, ]., Day, N. E. és mtsai: Report on a 
Workshop of the UICC Project on Evaluation of Screening for 
Cancer. Int. J. Cancer, 1990, 44, 761-769. -  7. Wilson, J. M. G., 
Junger, G.: Principles and practice of screening for disease, 
World Health Organization, Geneva, 1968. (Public Health Pa
pers, no 34.)

(Bodó Miklós dr., Budapest, 114. Pf.: 243.1536)

Kórházak, egészségügyi intézmények, tudományos társaságok

szakm ai program jait, va lam in t egészségü ggyel, 
orvostu d om án n yal k ap cso la tos pályázatok , 
ösztön d íjak  fe lh ív á sa it 15 sor  terjed elem ig  

tér íté sm en tesen  közöljük
az Orvosi Hetilap eló'fizetői részére.

A pályázati hirdetm ények ugyancsak térítésm entesek, 10 sor terjedelemig.
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RITKA KÓRKÉPEK

Késői kezdetű I. típusú tyrosinaemia

Klujber Valéria dr., Sallai Ágnes dr., Kálmánchey Rozália dr., Szőnyi László dr.1 és Hosszú Éva dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, II. Gyermekklinika (igazgató: Fekete György dr.)
I. Gyermekklinika (igazgató: Tulassay Tivadar dr.)1

A szerzők a diagnózis felállításakor 3 éves, I. típusú 
tyrosinaem iás betegük kortörténetét ism ertetik. A kis
lánynál három  alkalommal észleltek hasfájással, obsti- 
patióval, akut encephalopathiával, hypertoniával, hy- 
ponatraem iával járó krízist. Vesefunkciói betegsége 
során jók voltak, egy alkalommal tud tak  fokozott kal
cium ürítést igazolni. Rachitises tünete nincs. Prog- 
resszíven emelkedő gamma-GT és alfa-foetoprotein 
értékei hátterében a májbiopszia cirrhosist igazolt. Egy 
nem zetközi vizsgálat keretében lehetőségük nyílott az 
új enzimblokkoló kezelésre, mellyel féléves tapaszta
lataik igen jók. A szerzők összehasonlítják saját esetük 
kórlefolyását a hazai és külföldi szakirodalom ban kö
zöltekével. Felhívják a figyelmet az elsőként általuk 
hangsúlyozott anaem iára. Röviden áttekintik a beteg
ség eddig megismert patom echanizm usát.

Kulcsszavak: tyrosinaemia I. típus, porphyriás krízis, NTBC- 
kezelés

Late onset tyrosinem ia type I. The authors present a 
case of tyrosinem ia type 1,3 years old girl at the tim e of 
diagnosis. The presenting sym ptom s were 3 tim es colic, 
obstipation, acute encephalopathy, hypertension, hy
ponatrem ia, according to the porphyric crisis. Her 
kindney function tests gave norm al results during  ill
ness, only once an increased calcium turnover was ob
served. She has no singe of rachitis. C irrhosis o f the liv
er was proved by biopsy because of progressively rising 
gammaGT and alfa-fetoprotein levels. A new  ensime- 
blocker (NTBC) treatm ent was started in an  interna
tional collaboration. The authors compare the history 
of this case to that of others published in the literature. 
They sum m arize the pathom echanism  of the disease.

Key words: tyrosinemia type I., porphyric crisis, NTBC treat
ment

A tyrosinaem ia I. típusát (McKusick 276700) a tirozin 
lebontásának utolsó lépcsőjét végző enzim, a fumaril- 
acetoacetát-hydroláz hiánya okozza (1. ábra). A toxikus 
metabolitok, főként a sukcinilaceton felhalmozódása re
nalis tubularis funkciózavart, ennek következtében hy- 
pophosphataem iás rachitist, progresszív m ájkárosodást, 
porphyriaszerű neurológiai tüneteket és az esetek nagy 
részében hepatocellularis carcinomát okoz. A klinikai 
kép heterogén. Akut form ában a tünetek az élet első hó
napjában jelentkeznek és a betegek csecsemőkorban 
meghalnak. Krónikus form ában a várható életkor 10-20 
év. A betegségre jellemző laboratórium i eltérések az 
em elkedett szérum tirozin- és m etioninszint, az igen m a
gas szérum  alfa-foetoprotein és a vizeletben kimutatható 
kóros anyagcseretermékek, a sukcinilaceton és a delta- 
aminolevulinsav. A betegség progressziója diétával las
sítható, de mindeddig az egyetlen hatékony terápiás 
m ódszer a májtranszplantáció volt (1). 1992-ben jelent 
meg beszámoló egy ígéretes enzimblokkoló alkalma
zásáról, mely a tirozinlebontás első lépését gátolja, így 
megakadályozza a tünetekért felelőssé te tt metabolitok, 
a maleilacetoacetát, a fum arilacetoacetát és szárma-

R ö v i d í t é s e k :  ALA = delta-aminolevulinsav; AFP = alfa-foetoprotein; 
MR = mágneses rezonancia; NTBC = 2-(2-nitro-4-trifluorometilben- 
zoil)-l,3-ciklohexandion; PBG = porfobilinogen; SA = sukcinilaceton

1. ábra: A tirozin-anyagcsere főbb lépései és kapcsolata a 
porfirin-anyagcserével

zékaik felhalmozódását (7). A betegség, egy kanadai kis 
közösséget nem  számítva, ahol a heterozigoták gyako
risága kb. 1:20 (2), igen ritka, átlagos prevalenciája kb. 
1:100 000 (8). Magyarországi esetekről három  közlést ta
láltunk Szabó és mtsai egy 8 éven át követett betegükről
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(15),Rubecz és m tsai egy testvérpárról (13), míg László és 
m tsai két betegükről (6) számoltak be.

Esetünket két okból tartjuk érdem esnek bemutatásra: 
egyrészt azért, m ert betegünk kórlefolyása felhívja a fi
gyelmet arra, hogy érdemes gondolni ritka anyagcsere
betegség lehetőségére nagyobb gyermekeknél is, m ás
részt az új terápiás próbálkozás első magyaroszági is
m ertetése miatt.

Esetismertetés
Betegünk harmadik terhességből a 40. gesztációs héten, 3100 
grammal született lány. Leány féltestvére koraszülöttként, 11 
naposán pneumoniában meghalt. Bátyja egészséges. A szülők 
közötti vérrokonságról nem tudnak. Két hónapos korában 
obstructiv bronchitis és otitis media catarrhalis, hét hónapos 
korában enteritis infectiosa miatt kórházban kezelték. Klini
kánkra először 16 hónapos korában került, gastroenterologiai 
ambulanciánkon tehéntejfehérje allergiát állapítottak meg. El
ső felvételére 20 hónapos korában vírusinfectio kiváltotta is
métlődő hányás, étvágytalanság, periodikus hasfájás, obstipa
tio miatt exsiccatios tünetekkel került sor. Bentfekvése máso
dik napján eszméletvesztéssel, tonusos-clonusos convulsióval 
járó rosszulléte jelentkezett több alkalommal, mely után el
húzódó tudatzavart észleltünk. Ennek hátterében hyponatrae- 
miát (122 mmol/1), agyoedemát találtunk. Emellett az intenzív 
terápiára szoruló kislánynál hypertensiót (168/108 Hgmm) és 
mérsékelten emelkedett gamma-GT-t (107 U/l) észleltünk. Tu
datzavara, EEG-je néhány nap alatt fokozatosan rendeződött. 
Ezt követően obstipation kívül jelentős panasza, tünete nem 
volt.

Huszonhat hónapos korában ismételten jelentkező súlyos 
hyponatraemiája hátterében fokozott Na-ürftést igazoltunk 
(2,4-3% norm: 0,77 + 0,29%). Kórokként kalciumvesztő tubu- 
lopathiát valószínűsítettünk, melyet az 1 hónap múlva végzett 
kontrolion már nem tudtunk kimutatni. Ekkor is észleltük 
mérsékelt hypertoniáját, anaemiáját.

Három hónap múlva akut pyelonephritise zajlott. Ekkor 
kifejezetten anaemiás, tensiója magas (150/100 Hgmm), gam- 
ma-GT-je 176 U/l volt.

1. táblázat: Betegünk laboratóriumi leletei (20 hónapos 
és 3 éves kora között)

K. N. értékei Normális értékek

Hemoglobin 78-119 115-155 g/1
Thrombocyta 133-270 150-400 G/1
Vérnyomás 110/70- 168/108 92/56 Hgmm
Nátrium 119-136 135-145 mmol/1
Kálium 3,7-4,9 4,0-5,0 mmol/1
Kalcium 2,2-2,4 2,2-2,6 mmol/1
Foszfor 0,76-0,86 1,00-1,80 mmol/1
Bilirubin 8-12 1-26 pmol/1
PTT 58-64 <54 s
Gamma-GT 96-686 1-20 U/l
Tirozin 216-357 37-85 pmol/1
Fenilalanin 51-54 46-94 umol/1
Sukcinilaceton 5,1 < 1 umol/1
Alfa-foetoprotein 247-1659 < 10 ng/ml
Vvs PBG-syntetase 0,05 0,58-1,25 nkat/g Hb

Három éves korában vettük fel ismételten klinikánkra 
légúti infectio kapcsán a jól fejlett, közepesen táplált kislányt. 
Az édesanya arról számolt be, hogy a kislánynak időnként „tu
datkihagyásai” vannak. EEG-jében generalizált tüskehullám 
mintát észleltünk. A kontrollvizsgálatokon észlelt, tovább emel
kedett gamma-GT, fokozódó anaemia miatt vírushepatitis, ma
lignus folyamat és anyagcsere-betegség irányába kezdtünk

vizsgálatokat. Jelentősen emelkedett AFP értéke (97 ng/1) miatt 
hasi UH és CT után májbiopsziát végeztünk. A képalkotó 
eljárásokkal a normális nagyságú májban diffúz, aprógócos el
változást találtunk, a biopsziás kép micronodularis cirrhosis- 
nak, zsíros degenerációnak felel meg. Koponya MR-en eltérés 
nem volt. A közben elkészült aminosav-kromatográfia emel
kedett szérum tirozinszintet (216,4 pmol/1) mutatott normál 
tirozinürítés mellett. A lelet trozinaemia lehetőségét vetette fel. 
Ápolása során ismételten észleltünk híg székletekkel bevezetett 
obstipatiós, hypertoniás, hyponatraemiás krízist somnolens 
tudatállapottal.

A Göteborgban végzett enzim- és metabolitvizsgálatok (1. 
táblázat) a tyrosinaemia I. típusát igazolták. A tirozinszegény 
diéta mellett egy európai sokcentrumos program keretében 
NTBC kezelésben részesül. Hat hónapja tartó kezelés után ta
pasztalatunk igen kedvező. Általános állapota jó, panaszai, tü
netei az anaemián kívül nincsenek, májfunkciós értékei, AFP-je 
lényegesen javultak, kóros metabolitjai normalizálódtak, diéta 
mellett szérum tirozinszintje mérsékelten emelkedett. A labo
ratóriumi eredményekről részletesen a nemzetközi munkacso
port fog beszámolni.

Megbeszélés

Áttekintve a hazai és nem zetközi szakirodalom ban hoz
záférhető eseteket, m egállapíthatjuk, hogy betegünknél a 
tyrosinaem ia viszonylag későn okozott jellegzetes tüne
teket. Eddigi megfigyelésünk során csak átm eneti tubu- 
lopathiája volt, rachitisre csak hypophosphataemiája 
utalt, m ájérintettségét egyedül emelkedett gamma-GT-je 
jelezte. A vese- és m ájfunkciós eltérések, a rachitis az iro
dalom szerint m ind az akut, m ind a krónikus formában 
megfigyelhetők (4). Külön kazuisztikákan számolnak be 
olyan esetekről, akiken -  betegünkhöz hasonlóan -  csak 
a porphyriára jellemző neurológiai krízisek uralják a 
képet. Sovik és mtsai (14) három  ilyen betegükről, cam- 
bridge-i szerzők (11) egy m ájtranszplantáción átesett 
betegükről számolnak be. Egy összefoglaló kanadai köz
lemény (9) 48 tyrosinaem iás beteg közül 20-ban (42%) 
észlelt porphyriás krízist összesen 104 alkalommal. Fő 
tünetekként a perifériás neuropathiát, hányást, paraly
ticus ileust, izomgyengeséget említik. Néhány esetben -  a 
mi betegünkhöz hasonlóan -  megfigyeltek hypertensiót 
(5 betegnél), 112-120 mmol/1 közötti hyponatraem iát, 
ami görcsöket okozott (3 alkalommal). Betegünk, bár egy 
alkalommal intenzív terápiás ellátást igényelt, lélegez
tetésre nem  szorult, perifériás neuropathiája nem  alakult 
ki. Krízisei során fő tünetei a hasmenéssel bevezetett 
obstipatio, hasfájás, som nolens tudatállapot, hypertonia, 
hyponatraem ia voltak. A kríziseket hasonlóan Mitcell és 
mtsai tapasztaltaihoz (9) felső légúti infectiók vezették 
be. Más provokáló tényezőt nem  tudtunk kideríteni, bár 
sajnos az alapbetegség ism eretének hiánya m iatt a há
romból két alkalommal kapott Sumetrolim profilaxist 
(katéter alkalmazása m iatt). Ezzel a roham okat esetleg 
ronthattuk, de nem válthattuk ki, hiszen m indkét alka
lommal a rosszullét kezdete után napokkal kezdtük el a 
gyógyszert, mely a máj ALA-szintetáz aktivitását fokoz
za, így porphyriásoknál kerülendő lenne (10) (1. ábra).

A szakirodalom eseteit átnézve úgy találtuk, hogy azok a 
betegek, akiknek jellegzetes neurológiai kríziseik voltak, nem 
szenvednek az egyéb tyrosinaemiára jellegzetes tünetekben. 
Azokban viszont, akikben a májfunkció romlása, a rachitis, 
vagy a súlyosan sérült tubularis funkciók kerültek előtérbe, 
nem történik említés porphyriás krízisekről. Jelen tudásunk 
szerint az anyagcsereblokk miatt felhalmozódó szukcinilaceton
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(1. ábra) tehető felelőssé gyakorlatilag az összes tünetért. Ezt in 
vitro vizsgálatokkal és patkánykísérletekkel is sikeresen tá
masztották alá (18). Ennek ellenére részletes laboratóriumi 
kontrollvizsgálatokkal sem lehetett összefüggést találni a SA 
mennyisége, vagy az ALA szintje és a tünetek megjelenése kö
zött (9). Májtranszplantációval megakadályozhatónak lát
szanak a neurológiai tünetek, a legfőbb halálokként szereplő 
májelégtelenség és hepatocellularis carcinoma (17). Részletes 
vesefunkciós vizsgálatok kapcsán Laine és mtsai (5) úgy vélik, 
hogy a transzplantáció után is kimutatható fokozott SA-ürítés 
ellenére a tubulopathiák nem romlanak tovább a transzplantá
ciónál alkalmazott nephrotoxicus Cyclosporin ellenére sem. Az 
enzimvizsgálatok (fumaril-acetoacetáz meghatározás) nem ta
láltak összefüggést a klinikai kép súlyossága és az immunoló
giai módszerrel kimutatott enzimszint között (4). Kvittingen és 
mtsai összesen 28 beteget vizsgáltak. Az akut formába soroltak
nál nem tudtak enzimet kimutatni, de az átmeneti és krónikus 
formáknál változó eredményeket kaptak. Francia-kanadaiak 
között végzett DNS-vizsgálatok (2) egyazon mutációt találták a 
betegek nagy részében legalább heterozigota formában. A gén a 
15-ös kromoszóma q23-25 régiójában helyezkedik el. A 12-es 
intronban talált mutációra alapozva szűrővizsgálatot végeztek, 
mely alapján a kapott hordozógyakoriság (1:25) jól egyezik a 
betegség incidenciája alapján számolt értékkel. Más etniku
mokban több különböző mutációt is azonosítottak, ezekből a 
vizsgálatokból sem kaptak azonban egyelőre választ a betegség 
heterogenitására.

A betegség kezelésében, vagy inkább „karbantartá
sában” lényeges a korán elkezdett diéta. A csak napi 80 
m g/testsúlykilogram m  tirozint és fenil-alanint tartalm a
zó étrend  lassítja a tünetek progresszióját, de nem teszi 
elkerülhetővé legtöbb esetben a m ájtranszplantációt (1). 
1992-ben kerültek közlésre Lindstedt és mtsai bíztató 
eredményei (7) a hidroxifenil-piruvát-dioxigenáz en
zim et (1. ábra) gátló 2-(2-nitro-4-trifluorom etilbenzol)- 
1,3-ciklohexandion (NTBC) alkalmazásáról. A szer emeli 
ugyan a szérum tirozinszintet, de norm ális szintre csök
kenti a szukcinilacetát mennyiségét, és így a tünetek 
lényeges javulása várható. Mellékhatását nem ismerjük, 
de a hatására megemelkedő tirozinszint m iatt a II. típusú 
tyrosinaem iához hasonló tünetek jelentkezése elméleti
leg várható: corneafekély, a tenyerek és a talpak hámlása 
(3).

Az állatkísérletekben jó eredményt mutató enzimblokkolót 
0,1-0,6 mg/testsúlykg dózisban adták 5 betegnek, akiknél a 
várakozásnak megfelelően az összes laboratóriumi paraméter 
és a klinikai tünetek javulását figyelték meg 7-9 hónapos 
nyomon követés során. Az eddigi eredmények alapján a máj
transzplantációt is megelőző első választandó terápiának tart
ják (16). Egy betegen az AFP koncentráció a kezelés alatt tovább 
emelkedett, nála a carcinoma kifejlődésének megelőzése miatt 
májtranszplantáció történt. A szérumban mérhető paraméte
rek közül legjobb tumormarkernek eddig az alfa-foetoprotein 
bizonyult (10).

Több betegen leírják mérsékelt, vagy ritkán súlyos 
throm bopenia jelentkezését, de anaem ia csak a Rubecz és 
mtsai (13) által leírt testvérpárnál és Sovik és mtsai (14) 
egyik betegének adtainál szerepelnek, de a megbeszélés
ben nem  kerülnek említésre. A hemszintézis második 
lépésének gátlása m iatt azonban (1. ábra) elméletileg 
várható lenne a hem, és így talán a hem oglobin csökkent 
mennyisége tyrosinaem iában. Wyss és m tsainak adatai 
(18) patkány vesetubulusokban ki is m utatták a hem 
csökkent szintézisét SA jelenlétében annak ellenére, 
hogy a bioszintézis többi lépésére nem  tudtak  hatást ki
m utatni és indirekt m ódon azt is igazolták, hogy a kata-

bolizmus lépései nem aktiválódnak. Betegünk szinte első 
tünete volt a kezdetben infectiós eredetűnek tulajdoní
tott anaemia, ami azonban változó m értékű, de tartós 
m aradt (1. táblázat). Vasanyagcseréjében eltérést egy 
alkalommal sem észleltünk, erythropoetin-m eghatáro- 
zás során norm ális értéket kaptunk. A diagnózis felállítá
sáig három  alkalommal szorult transzfúzióra. (A vörös- 
vérsejtek ism ert fumaril-acetoacetáz aktivitása miatt a 
transzfúziót enzim pótlásnak is tekinthetjük.) Anaemiá- 
ját alapbetegségével összefüggőnek tartjuk.

Bár a tyrosinaem iát régen leírták (1950) és az en
zimdefektus is ism ert 1977 óta, a 80-as évek elejétől kezd
ve prenatalis diagnosztikára is van lehetőség, mégsem 
m ondhatjuk, hogy m inden kérdés tisztázott a beteg
séggel kapcsolatban. A m onogénes eltérésen túl olyan 
egyéni, a szervezetre jellem ző anyagcsere-sajátosságok
kal és esetleges környezeti provokáló tényezőkkel is szá
molni kell, melyeket jelenleg nem ism erünk. Csak így 
m agyarázhatók meg azok az egyedi kórform ák, amelye
ket hol a májfunkciós eltérések, hol a tubulopathiák és 
rachitiszes elváltozások, hol inkább a porphyriás krízisek 
előtérbe kerülése jellemez. Az új NTBC-vel kezelt gyer
mekek kortörténete feltehetően újabb értékes adatokkal 
gazdagítja majd tudásunkat.

Köszönetnyilvánítás: Köszönettel tartozunk Sven Lindstedt- 
nek és Elisabeth Holme-nak (Goteheborg, Sahlgrens Hospital, 
Department of Clinical Chemistry, Svédország) a diagnózist 
alátámasztó anyagcsere-vizsgálatok elvégzéséért, Schuler Ág
nes dr.-nak és Kiss Erika dietetikusnak (Budai Gyermekkórház, 
Budapest) a gyors és szakszerű diétás tanácsokért, Visy Mária 
dr.-nak (Semmelweis OTE II. Gyermekklinika, Budapest) a 
vesefunkciós vizsgálatok elvégzéséért és Fehér Imre professzor
nak (ОНИ, Budapest) az erythropoetin-meghatározásért.
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(Klujber Valéria dr., Budapest, Pf.: 83.1450)

Háziorvosok, belgyógyászok figyelem!______
Rész-, vagy teljes munkaidőben munkatársakat keresünk,
egy multinacionális vállalat gyógyszerészeti információs szolgálatának
betöltésére
Rugalmasan alkalmazkodunk az Ön időbeosztásához, kedvező anyagi feltételeket ajánlunk.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük hívja sürgősen 
a 270-5650-es telefonszámot, ahol Gelencsér Katalin szívesen válaszol kérdéseire.

I - . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■ - - - - 1

Gáspár -  Kásler:
Laserek az orvosi gyakorlatban
2., változatlan kiadás

A könyv a laser és az optika együttes orvosi alkalmazásának elméleti 
és klinikai alapjait tárgyalja közérthető és ábrákkal gazdagon il
lusztrált formában. Magyarországon az utóbbi három évben ro
hamos fejlődésnek indult a lasermedicina. Könyvükben a szerzők 
végigtekintik a laserfizikát, a laserberendezések és az optikai esz
közök felépítését, a laserek szöveti hatásait és a klinikai alkalmazás 
kérdéseit. Ismertetik a laboratóriumi és klinikai diagnosztika, a fotodi- 
namikus és soft laser terápia alkalmazása mellett a lasersebészet 
elméletét, berendezéseit, módszertanát.

207 oldal, 112 ábra, 12 táblázat, 1 980,-F t

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem a Laserek az orvosi gyakorlatban című könyvet.................................. példányban.

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

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

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

3 .0 0 0 ,- F t  a la tti m e g r e n d e lé s e k  e s e t é n  2 5 0 , - F t  p o s ta k ö l ts é g  h o z z á já r u lá s t  s z á m í tu n k  fel.
M e g r e n d e lé s ü k e t  a  S p r in g e r  H u n g a r ic a  K ia d ó  c ím é r e  ( B u d a p e s t ,  P f. 9 4 . 1 3 2 7 )  s z ív e s k e d je n e k  e lk ü ld e n i.
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A BIZTONSÁG NÉHA  
EGYSZERŰ DOLGOKON M ÚLIK

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—1300 óráig

Cím: 1031 Budapest, 
Rozália u. 33.

Tena
A biztonság kedvéért



Angiotenzln konvertáló enzim gátló

Béta-blokkolók

Calcium-csatorna blokkoló 

Diuretikumok
jlüvlíl-Zith'ji'jii
jJiJj'Jíl-rjjüJJdyjja

Trombocita-aggregáció gátló 

Vazodilatator

Valamennyi készítmény 
a közgyógyellátásra jogosultak részére 
térítésm entesen rendelhető.

További felv ilágosítással szolgál a
HUMAN Rt. G yógyszerism ertető Osztálya. 1107 B udapest Szállás u. 5 Tel.: 262-7772, Fax:262-3416

Részletek az alkalmazási előiratokban.



HORUS

A kaposvári Kaposi Mór Kórház története

A kaposvári megyei kórházba belépőt a kapu alatt 
hosszú latin feliratos márványtábla fogadja, afféle kro- 
nosztikon. Templomok, katedrálisok és kiemelkedően 
jeles épületek falán szoktak ilyet elhelyezni. Ha a felirat 
nagyobb alakúra vésett betűit egybevetjük, egy évszámot 
kapunk. Itt ez 1846, a kórház alapítási éve. Maga az idézet 
a kronogram m a, m agyarul hírül adja, hogy a kórházat „a 
köznép kétkézi m unkája, a nemesség pénze, Czindery 
alispán törődése hozta létre az elesettek javára, a szen
vedő emberiségnek”.

Egyedülálló Magyarországon, hogy egy megyei k ó r
ház alapítási körülm ényeit ilyen m ódon őrizzék meg az 
u tókor számára. Somogy megyében tavaly ünnepelték a 
kórház születése 150. évfordulóját. Ugyanis 1846. novem 
ber 2-án nyitotta meg kapuit a később „nagykórház”-nak 
nevezett intézmény. Egy szerény xenodochium  volt az
előtt is, a század elején. Ezt néhai Franki Józsefnek 
(1908-1994) abból a tanulmányából tudjuk, amelyet az 
Orvosi Hetilap indulása 125. évfordulójára írt, Somogy 
megye egészségügyének fejlődéséről az abszolutizmus 
korában. A szerény ágylétszámmal induló kórházat 1849- 
ben az osztrák csapatok is igénybe vették, 80 ágyán kole- 
rás betegeket helyeztek el. Öt évvel m egnyitása után m ár 
tatarozni kellett. De a fejlődés folyamatos volt, m ert az 
alapítványi jelleg együtt já rt a civil kezdeményezésekkel, 
a polgári erények legfontosabbjának, a folyamatos együtt 
m unkálkodásnak érvényesülésével. Erre ösztönzött 
Csorba József, Töltényi János, Wehle A. Ferdinánd és más 
kórházigazgatók példája. Utóbbi intézkedései nyomán 
éppen az Orvosi H etilap alapítása évében vált a kórház 
alapítványaiból közkórházzá. Mégis, egészen az I. világ
háború t követő összeomlásig, am ikorra is teljesen elér
téktelenedtek azok a gyógyintézetünk m űködtetésében 
jelentős szerepet betöltő kórházi alapítványok, egyéb, a 
kórház javát szolgáló társadalm i kezdeményezések, am e
lyekbe táncvigalmak rendezése m ellett, tárgysorsjáték 
tartásán  át, a könyvadományokig sok m inden  beletarto
zott. Ez a harm onikus kapcsolat a város, a megye és a 
kórház közt állandóan létezett, hogy az intézet a pol
gároknak mindig rem ényt, enyhülést, gyógyulást jelent
hessen. „A szenvedő emberiségnek” szolgálhasson, m int 
ahogy a „közjónak”, a „haza kispolgárainak” szánták az 
itteni „más közintézeteiket”.

így 1926-ban, am ikor Szigethy Gyula Sándor igaz
gatása negyedévszázados évfordulójához ért, a jubilánst 
m ár 445 ágyas kórházban köszöntötték a megye, város 
polgárai, az intézet dolgozói, mely alkalom ból létesítet
ték a „Szigethy Gyula Kórházigazgatói Alap”-ot, amely

nek összege egy átlagos kórházi osztály felszerelésére lett 
volna elegendő. De önzetlen és áldozatkész adom ányok
ból épült fel a tüdőbeteg pavilon is még 1912-ben.

1935-re m ár 610 ággyal rendelkezett a kaposvári 
kórház. A nagy gazdasági válság, amely az iparban és a 
mezőgazdaságban tombolt, éreztette ugyan hatását, de a 
falakon belül a tudományos élet szabadon folyt. A gyó
gyítás színvonalát jól felkészült vezetők és egészségügyi 
dolgozók gárdája biztosította. Böszörményi Nagy Géza 
igazgatósága idején például a 9 főből álló főorvosi karból 
három rendkívüli egyetemi tanár és négy egyetemi ma
gántanár került ki.

Majd a II. világháború végletes évei, a világégés ször
nyűségei következtek, em bert próbáló idők. M ind a civil 
kurázsira, m ind az orvosi étoszra, a hippokratészi eskü
ben foglaltakra is szakító próba volt a kor. 1942 júniu
sában központi utasításra 2000 ágyat kellett Somogy 
megyében felszerelni a Don mentéről érkezettek foga
dására. Dr. Farkas Sándor intézte a hadikórház felsze
relését és a felkészülést a betegek ellátására. Az első 
sebesültek szeptember 20-án futottak be, m ajd  pár nap 
múlva újabb elosztó kórházvonat érkezett. Különösen 
nehéz feladatok hárultak a kórházra 1943 januárjától 
áprilisáig.

1944- ben  a december 10-i és 12-i ném et ellentám adá
sok után  nagym értékben emelkedett a katonasérültek 
száma. A kórház déli felében 300 súlyos szovjet sérültet 
helyeznek el. Öt hónapon át élt és m űködött együtt a 
szovjet katonakórház intézetünkkel. Az akadozó ellátás 
az élelmiszer- és gyógyszerhiány, a fűtőanyag-m izéria 
súlyos gondokat okozott. Még a kápolnában tarto tt ira
tokat is fel kellett használni a fűtésre.

1945- b en  „mentsük meg a kórházat” felszólítással 
gyűjtőkam pány indult, am inek csak szerény eredménye 
volt. 1947-ben SAS akció „siess, adj, segíts” mozgalom 
indult, ugyancsak a nehézséggel küzdő kórház  tám o
gatására. A szom orú háborús fejleményeknek ném i fényt 
kölcsönzött, hogy a kórház alapításának 100 éves ju 
bileumát rendezték meg a városi tanács díszterm ében. 
Inkább emlékezés volt, m int ünnep. A politikai esemé
nyek is egyre jobban éreztetik hatásukat a kórház  falain 
belül is. A hidegháborús évek beköszöntével elm aradnak 
a nem zetközi hum anitárius szervezetek tám ogatásai is. 
1948 végén dr. Lang Mihály veszi át az akkorra  m ár 765 
betegággyal működő kórház vezetését. A következő év
ben elkezdődik az ún. Ratkó korszak az egészségügyben a 
maga ellentmondásaival. Megszűnik a többszintű  beteg- 
ellátás és az egészségügyi biztosítás sokfélesége. Az ötve-
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nes években lassú kibontakozás indul, amely gyorsabb 
ütem ben folytatódik a hatvanas-hetvenes években. Bár 
nem  élünk az ágyszám m itikus bűvöletében, elm ond
hatjuk ,hogy kórházunk jelentős ágyszámmal rendelkező 
intézetté vált, amely egyre jobban specializálódik, egyre 
szélesebb körben tud teljes szintű végleges betegellátást 
nyújtani. Egyre sokszínűbb, és a m edicina szinte egészét 
átfogva képes színvonalas befejezett betegellátást b iz
tosítani.

Volt mire építeni, voltak alapok, az elődök fáradozása, 
m unkája teremtette meg azokat. Ezeket jól ismerjük, 
hiszen nemcsak kórházunk m űködésében és polgáraink 
azt tám ogató igyekezetében van kontinuitás, de a k ó r
házunk krónikája írásában is.

Az első monográfia kórházunk históriájáról még 
1905-ben jelent meg Csurgó Jenő és Szigethy Gyula 
Sándor tollából, „Somogyvármegye Kaposvári Közkór
házának története és az 1904-i évről szóló kimutatása" 
m ajd szintén Csurgó Jenő  szerkesztésében jelent meg en 
nek a folytatása 1926-ban „Somogy vármegye Kaposvári 
Közkórházának évkönyve”. A kórházunk alapítása 120 
éves évfordulójára aztán újabb kiadvány lát napvilágot. 
„Somogy megye Kaposvári Kórházának jubileumi év
könyve (1846-1966)” cím m el Franki József, Nemes Tiha
mér és Pálffy György szerkesztésében.

Amit az elődeink elkezdtek, igyekszünk azt folytatni 
mi ebben a vonatkozásában is. így jelenik meg erre a szép 
napra, a kórházunk alapítása 150. évfordulójára újabb, a 
történetével foglalkozó évkönyv, az előzőekhez hasonló
an tagolva, szerkesztve, azok címével összecsengő cím 
mel: „Somogy Vármegye Kaposvári Közkórházának j u 

*Ez az idézet ugyanúgy kronosztikon, mint a cikk elején említett felirat 
a kórház kapuja fölött. Ebben a latin nyelvű idézetben az I betűk és 
két M betű összevonása adja ki az évszámot, az alapítás esztendejét 
(A szerk.). IIIIMM = 1996

bileumi évkönyve (1846-1996)” áll ennek a fedéllapján. 
Ennek az oroszlánrészét Bódosi Mihály főorvos, kór
házunk történetének a legjobb ismerője írta.

Nincs még egy kórház, egy egészségügyi intézet ha
zánkban, melynek ennyire feldolgozott, ennyire ismert 
lenne története. Az elmúlt évtizedben figyelemreméltó 
fejleményekkel gazdagodott kórházunk krónikája. Ka
posvár szülővárosa Kaposi M órnak (1837-1902) a világ
hírű bőrgyógyásznak a Kaposi-sarcoma és más kórképek 
első leírójának. 1987-ben, születése 150. évfordulóján 
emléktáblát helyeztek el a bőrgyógyászati osztály épüle
tében. Egy évvel később 1988-ban, a II. M agyar Orvos- 
tudom ányi Találkozó alkalm ával mellszobrát avatták fel. 
1991-ben felvette a kórház nagy szülötte Kaposi Mór 
nevét. Egy évvel később leleplezték emlékművét, vala
mint mellszobrát. Több világhírű orvosprofesszor for
dult meg kórházunkban és tarto tt előadást és ismerke
dett meg orvos-egészségügyi viszonyainkkal.

Jelenünket érintve, m ost elsősorban m últunkra, kór
házalapító elődeinkre em lékezünk és arra az alapítványi 
kezdetekből fakadt elhivatottságra, amelynek változott 
körülm ények között is eleget kívánunk tenni a beteg- 
ellátásban. Permanensen időszerű a latin m ondás: „Miile 
modis m orim ur mortales, nascim ur uno, sunt hom inum  
morbi mille, sed una salus”* -  Mi halandók, ezerfélekép
pen halunk meg, egyféleképpen születünk, ezerféle be
tegsége van az embernek, de egészsége csak egy van.

IRODALOM: 1. Bódosi Mihály -  Farkas Mária -  Gyódi Gyula - 
Nagy Gyula: SomogyVármegye Kaposvári Közkórházának jubi
leum évkönyve (1846-1996) Kaposvár, 1996. -  2. Csurgó Je- 
nő-Szigethy Gyula Sándor: Somogyvármegye Kaposvári Közkór
házának története és az 1904-i évről szóló kimutatása. Megyei 
Kiadás. Kaposvár, 1905. -  3. Csurgó Jenő (szerk.): Somogy Vár
megye Kaposvári Közkórházának évkönyve, Kaposvár 1926. 
(Megyei kiadás) -  4. Franki József-Nemes Tihamér-PálJfy György: 
Somogy megye Kaposvári Közkórházának jubileumi évkönyve 
(1846-1966) Kaposvár 1971, Kórházi és megyei kiadás.

(Nagy Gyula dr.)

Híres francia sebész XIV. Lajos idejében

Jacques Dalibour portréja ma a Párizsi Orvostudom ányi 
Egyetemen található, a következő felirattal: Abus dalibo 
aqus ppsitus = Jacobus Dalibour antiquus praepositus.

Dalibour életrajza nem  ism ert teljesen, de a követke
zőkről vannak bibliográfiai adataink: nem  orvos, hanem  
sebész volt, a XVII. sz.-ban e két foglalkozást m egkü
lönböztették. 1677-ben vált sebésszé, ezt követően a 
csendőrség fősebésze lett, majd részt vett a Napkirály, 
XIV. Lajos hadseregének hadjárataiban, seborvosként. 
1731-ben a Királyi Sebészeti Akadém ia kültagjává vá
lasztották. Állandó jelleggel nem  lakott Párizsban, de 
több otthona is volt a Sorbonne környékén. Nagy tekin
télyű katonai sebész volt. 1735 decem berében halt meg. A 
Dalibour-víz felfedezése megközelítőleg 1700 körül tö r 
tént, melyet háborús sebek kezelésére használt. Létezik

Észak-Franciaországban, Ardennes megyében, két és fél 
kilom éternyire a belga határtó l egy Rocroi nevű kicsiny 
város, a Napkirály által építte te tt erőddel, mely ma is tel
jes épségben áll. A mellette levő szétszórt falvak között 
van egy alig 50 házból álló m agyar m últú francia falu 
(Bem ard Le Calloc’h nyom án)*, amely annak az emlékét 
őrzi, hogy itt állomásozott XV. Lajos idejében, Esterházy 
Bálint József által, erdélyi m agyar katonákból toborzott, 
ún. Esterházy huszárezred, mely most is létezik, a 
Pireneusokban állomásozik. Majd később a fia, Esterházy 
Bálint László -  aki Bercsényi László m agyar származású 
francia tábornok  hadseregében harcolt és vitézségéért

‘ Magyar Orvostörténelmi Társaságnak jelenleg is tiszteletbeli tagja. 
Francia orvostörténész.
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alezredes lett -  szintén m agyar huszárokból álló új 
huszárezredet toborzott. így született meg a Bercsényi 
huszárezred (1 -2. ábra). Ez m anapság a 3. francia huszár
ezred. E falucskát ma Hongreaux-nak nevezik (a m a
gyarok francia nevére emlékeztet: Les H ongrois-ra), (3. 
ábra). Nagy valószínűséggel e m agyar huszárok háborús 
sebeit is a Dalibour externákkal gyógyították, melyek 
összetétele hosszú ideig titok m aradt. A titok a családon 
belül hagyományozódott át egyik nem zedékről a m á
sikra. J. Dalibour egyik lánya egy patikushoz m ent férj
hez és született egy fia, Louis-Armand Jaussin, aki 
szintén patikus lett. 1760-ban Jaussin tulajdonosa lett a 
nagyapja titkos formuláinak (számszerint 6), ezeket 
m eghirdette a Mercure de France-ban: 1. egy kipróbált 
oldat a fehérfolyás gyógyítására; 2. egy másik oldat, mely 
gyökeresen gyógyítja az idült gonorrhoeát is; 3. a neveze
tes Dalibour-víz (több helyesírási változata van: 
d ’Alibour, d ’Alibout stb.). Kitűnő szerként ism ert bár
mely seb, sérülés, kard-, tőrvágás gyógyítására. 4. Felsé
ges balzsam, gyógyír a végbél környéki fistulák gyógyítá
sára. A végbél fistulákat 1686-tól, XIV. Lajos m űtétje óta 
különleges fontosságú betegségnek tartották. 5. Jól 
kipróbált és nagyon hatásos oldat a vizelet retenció ellen. 
Ellentétben a végbél fistulákkal a vizelet retenció 1700- 
ban még nem szám ított államfői betegségnek. 6. Hatásos 
hashajtó por a szegényeknek.

1. ábra: Bercheny László párizsi házán levő felirat

A Dalibour-víz receptje, ism ertté válása u tán, annak 
ellenére, hogy eredetileg a hum án orvoslásban alkal
m azták, mégis először az állatorvoslásban terjedt el, F. A. 
Garsault jóvoltából. Annyira hatásos volt, hogy „cso
davíznek” („Eau de Merveille”) is nevezték.

2. ábra: Bercheny László kastélya Luzancyban

3. ábra: Rocroi mellett, a belga határ közelében

H uzard receptje így szól: „vegyél 2 uncia fehér-, 1 un
cia kékgálicot, 2-2 drachm a sáfrányt és kám fort, tedd 
bele 2 pint patakvízbe, adjál hozzá aztán tetszés szerint 
még sp iritusz t...” A hum án medicinában csak 1812-ben 
jelent meg, C.-L. Cadet de Gassicourt m agisztrális recept
könyvében.

Cadet de Gassicourt javaslata pedig ez: „vegyél 5 uncia 
fehér, 2 uncia és másfél drachm a kékgálicot, 1 drachm a 
sáfrányt, 2 és fél drachm a kámfort. Ezek 4 font közön
séges vízben összekeverendők”.

Indikációi a következők voltak: -  rándulás, zúzódás, 
gennyes, bűzös sebek, égések, krónikus szembetegségek. 
A XIX. századi receptkönyvek tartalm azzák a Dalibour- 
vizet.

A XIX. század végéig a Dalibour-víz sebészeti gyógy
szer m aradt. Ezt a 200 éves externát 1898-ban Sabouraud 
a híres bőrgyógyász rehabilitálta és bevezette a derm a- 
tológiába! 6  a Cadet de Gassicourt receptjét veszi újra 
elő, de mivel ez egy irritáló, maró, fájdalm at okozó 
folyadék, csak ulcus phagadenicum  és renyhe gyógyhaj- 
lam ú fekélyek kezelésére alkalmazza. Más esetben, mint 
az impetigónál, három szorosára hígította.

Dalibour antiszeptikus formuláinak, melyek alapja a 
rézszulfát és a cinkszulfát, számtalan variánsa létezik
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világszerte, koncentráció, vivőanyag szerint (gyenge, 
erős, vizes solutio, krém, kenőcs), valamint a különböző 
gyógyszertárak speciális készítm ényeket alakítottak ki 
belőlük, az alapformulát tá rsíto tták  más alkotórészekkel, 
m int pl. a m odern  kortikoszteroidok.

Mi, a „Kaposi Mór” Megyei Kórház Bőrgyógyászati 
Osztályán a Párizsi Szent Lajos Kórházban alkalm azott 
„pomade Dalibour faible Saint-Louis” alkalmazásával 
szereztünk, (D. Wallach nyom án) tapasztalatokat.

Rp.: Cupri sulfurici gm a 0,11
Zinci sulfurici gm a 0,12 
Aquae calcis gta  12,0 
Lanolini gta20,0  
Aquae destillatae gm a 0,6 
Vaselini ad gta 100,0 
MDS: „Szent Lajos-i enyhe 

Dalibour kenőcs”

Véleményünk szerint dLpyodermák és lábszárfekélyek 
kezelésében még m a is helyük van ezeknek a szereknek.

Megjegyzendő, hogy Dalibour formulái az elsők 
egyikét jelentik a derm ato-venerológiában bevezetett és 
még ma is alkalm azott magisztrális készítményeknek.

Köszönetnyilvánítás: az ábrákat Bemard Le Calloc’h szíves
ségéből közöljük.

IRODALOM: 1. Dorveaux, R: Historique de l’eau d’Alibour. 
Bulletin des sciences, 1915, 22, 234-248. -  2. Wallach, D.: Les 
hommes qui ont fait la dermatologie, A propos de Dalibour. 
Bulletin d’esthétique dermatologique et de cosmétologie, 1992, 
84, 35-38.

(Császár Éva dr., Nagy Gyula dr.)

V ízkelety-Szendrői

Ortopédia

Springer Hungarka

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 deformitások 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: ....................................................................................................................................................................
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IN MEMORIAM

Professzor dr. Novák Ernő (1908-1997)

„Prof. Dr. Novák Ernő 
Élt 89 évet
1997. március 19-én elment,
akit m indannyian nagyon szerettünk
Nyugodjék békében”

Csupán ez áll a család gyászjelentésén. Amilyen csend
ben élt, olyan csendesen m ent el. Pedig ez a szép, hosszú 
és tartalm as élet tele volt alkotással, munkával és beteg 
em bertársainak szolgálatával.

Nagyenyeden született. A szegedi Egyetem orvoska
rán nyerte el a gyógyszerészdoktori címet. Orvosi tanul
mányait Szegeden kezdte, Kolozsváron folytatta, majd 
1944-ben a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen avatták 
orvosdoktorrá. Két év múlva a „Közegészségtan vizsgáló 
m ódszerei” tárgykörből m agántanári képesítést szerzett, 
am it később az orvostudom ányok kandidátusa fokozat
ként fogadtak el. Már egyetemi tanulmányai ala tt díjtalan 
gyakornokként dolgozott a szegedi egyetem Gyógyszeré
szeti Intézetében és az Egyetemi Gyógyszertárban. Ket
tős doktorátussal, széleskörű alapismeretekkel rendel
kezve előbb a szegedi egyetem Gyógyszertani Intézeté
ben, majd a szegedi, a kolozsvári és a pécsi egyetem 
Közegészségtani Intézetében és a budapesti orvosegye
tem M ikrobiológiai Intézetében dolgozott. Rövid ideig a
II. Gyerekklinika laboratórium i főorvosaként m űködött. 
Innen hívták meg az 1949-ben létrehozott Országos 
Vérellátó Szolgálat Központi Kutató Intézetébe 1951-ben 
laboratórium i főorvosnak, m ajd 1953-tól 1983-ig, nyug
díjba vonulásáig az intézet, m ajd 1959-től az Országos 
Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet (ОНVI) igaz
gató helyettese volt. Ez alatt a 30 esztendő alatt ennek, a 
hazánkban új szakterületnek egyik megalapozója, tovább
fejlesztője, a vérkészítmény előállítás, a plazm a frakcio- 
nálás és liofilizálás, valamint a minőségi ellenőrzés m a
gas színvonalának legfontosabb biztosítéka volt. Szakem
bergárdát oktatott, tanított és nevelt. Alapos, széleskörű 
szaktudása, óriási laboratórium i és gyógyszerészi ta
pasztalata, az általa kiadott leletek megbízható pontossá
ga és fáradhatatlan munkaszeretete példakép volt az In
tézetben. Invenciózus kutató volt, számos külföldi m ód

szer további finom ítása és hazai adaptálása óriási segít
ség volt a nyugati technikai fejlődéstől m eglehetősen el
zárt, devizahiányos viszonyok között.

M ár egyetemi m űködése alatt széleskörű oktatóm un
ká t végzett, amit az OHVI-ban hazai és nem zetközi tan 
folyamokon folytatott. Hazai tanítványain kívül számos 
fejlődő országbeli vérellátó szakembert oktatott. Tudo
m ányos munkásságát is az alapos felkészültség és az in
venciózus laboratórium i készség jellemezte. A Gyógy
szerészeti Intézetekben különböző farm akológiai, élet
tan i és mikrokémiai vizsgálatokat végzett, a Közegész
ségtani Intézetekben pedig mikrobiológiai és parazito- 
lógiai kutatásokat. 1942-44-ig irányította az észak-erdé
lyi m aláriaellenes küzdelm et. Részt vett a dysenteria ol
tóanyag kutatásban és különböző toxinok előállításá
ban.

Az Országos Vérellátó Központi Kutató Intézetében 
alapvető szerepet játszott a gamma-globulin előállítás 
beindításában, amit később az OHVI-ban kölönböző 
specifikus im m unoglobulin előállítása és folyamatos ter
melése irányításával folytatott. Nagy szerepe volt az Rh- 
alloim m unisatio által előidézett újszülöttkori haem olyti
cus anaemia megelőzésére folytatott országos m unkában 
korszerű m érőm ódszer kidolgozásával. Fontos kutatási 
eredménye volt a hepatitis Bs antigén kim utatási m ód
szereinek fejlesztésében és a diagnosztikai problém át je
lentő immunkomplexek felismerési és mérési m etodikái
nak  kidolgozásában. Alapvető szerepe volt új plazm ater
m ékek előállítása és liofilizálása területén is.

M unkásságát 1952-ben kiváló orvosi, 1960-ban kiváló 
újítói címmel, 1966-ban a Munka Érdem rend ezüst foko
zatával, 1966-ban és ismételten 1975-ben az arany foko
zattal tüntették ki.

Csendes, zárkózott em ber volt. V isszahúzódott a nyil
vános szerepléstől. Egész életét családjának és m unkájá
nak  szentelte. Az Intézetben és az Országos Hálózatban 
m indenki nagyrabecsülte „Novák tanár ura t” és m inden
ki nagyon szerette „Ernő bácsit”, aki m indenkivel meg
osztotta tudását és m indenkit segített az új m ódszerek 
beállításában, a fegyelmezett és gondosan ellenőrzött 
m unka elsajátításában. Mi, akik együtt dolgoztunk vele 
és tanítványaink, akik a m agyar transzfúziós m edicinát 
továbbviszik, szeretettel őrizzük emlékét.

Hollán Zsuzsa dr.
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trimebutin

Irritabilis
Colon

Svndroma

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 
hyperkinetlkus 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 
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Mellékhatások: A klinikai vizsgálatok során 
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Terhesség és szoptatás: Bár állatkísérletes 
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hatást nem tapasztaltak, nincs kellően 
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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 
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Túladagolás esetén tüneti kezelést kell 
alkalmazni.
Megjegyzés: *  Csak vényre rendelhető 
Csomagolás: Tabletta: 20 db



FOLYÓIRATREFERÁTUMOK
SZÜLÉSZET ÉS NŐGYÓGYÁSZAT

KÓRÉLETTAN

Az angiogenetikus faktorok serken
tik  a hízósejtek m igrációját. Gruber, 
В. L., Marchese, M. J. és Kew, R. 
(D epartm ents of Med., Dermatology 
and Pathology, SUNY at Stony Brook; 
and  N orthport Veterans med. Center, 
N orthport, USA): Blood, 1995, 86, 
2488.

A szöveti basophil, vagy hízósejtek 
gyakorlatilag nyugvó állapotban ta
lálhatók az erek m entén és résztvesz- 
nek a m ikrovasculatura kialakításá
ban, vagyis potenciálják az angioge- 
nezist. A szerzó'k m ár előző vizsgála
taikban azt találták, hogy a transzfor
máló ß-növekedesi faktor  (TGF-ß)az 
angiogenezist szabályozza, de emel
lett a hízósejtek hatékony kemotak- 
tikus faktora. A kérdés úgy szólt, hogy 
egyéb ism ert angiogenetikus fakto
rok is képesek-e erre? Az vetődött fel, 
hogy az angiogenetikus faktorok in 
vivo, a hízósejtek egybegyűjtésével 
váltják ki ezt a folyamatot. Mindezt 
pathologiás folyamatok egész sorá
ban meg lehetett figyelni, különös
képpen idült gyulladásos infiltrátu- 
m okban és tum or invázióban.

A rra kerestek választ, hogy a 
throm bocyta-növekedési AB-faktor 
(PDGF-AB), a vascularis endothelsej- 
tes növekedési faktor (VEGF) és a 
bázikus-fibroblast növekedési faktor 
(bFGF) mindegyike képes-e picomo- 
laris koncentrációban erre a folya
m atra. Van egy másik, ugyancsak ha
tékony angiogenetikus faktor, a 
throm bocyta-endothelsejt növekedé
si faktor (PD-ECGF), mely ugyancsak 
előm ozdítja a hízósejtek kemokine- 
zisét, míg a tum or-nekrózis faktor-a, 
gyenge angiogenetikus faktor, kevés
bé hatásos, jóllehet ugyancsak ha
sonló képessége van. Az epidermális 
növekedési faktor (EGF) angiogene
tikus tulajdonsága viszont minimális 
és nem  is jön szóba, m int a többi.

A módszerek részletes ismertetése 
után, táblaelemzéssel értékelték a kü
lönböző angiogenetikai faktorok ha
tását a hízósejtek migrációjára. A ke- 
motaxis a PDGF-AB, a VEGF és bFGF 
esetében direkcionálisnak bizonyult, 
míg a PD-ECGF kem otaktikus reak
ciót váltott ki. A növekedési faktorok

által irányított migrációk közül ke- 
reszt-deszenzibilizáció volt kim utatha
tó a PDGF-AB és a bFGF, valamint a 
PDGF-AB és PD-ECGF között. A ke- 
motaxist a tyrosinkinase inhibitor ge- 
nisztein (5, 7, 4’-tryihydroxy-izo-fla- 
von) jelentősen csökkentette, amivel 
szemben pertussis toxin hatástalan 
volt.

Előzőleg azt közölték, hogy a hí
zósejtek jelenleg ismert leghatásosabb 
kemotaktikus faktora a TGF-ß. A hízó
sejteknek TGF-ß receptoraik vannak, 
melyekhez való kapcsolódásnak drá
mai sejtforma változás a következ
ménye; ennek következtében a sejt ak
tiválódik és migrációra képessé válik. 
Mivel a TGF-ß hatékony angiogeneti
kus faktor az a kérdés vetődött fel, 
hogy a hízósejtek összegyűlése az 
újonnan keletkezett granulációs szövet 
körül ennek a cytokinnek csak az 
egyik hatása. Végeredményben TGF- 
ß-hez hasonlóan, a már felsoroltak is 
képesek erre a reakcióra. Az EGF, 
aminek minimális angiogenetikus sa
játsága van, lényegében hatástalan 
volt. Histamin release-t pedig csak a 
PD-ECGF váltott ki. Állatkísérletekben 
a hízósejtek kemotaxisát daganatsej
tek is képesek kiváltani, ami a m ásodik 
napon új erek képződésében nyilvánul 
meg; ez arra utal, hogy a daganatsejtek 
is képesek erre a reakcióra. Tum or-an- 
giogenezis hízósejtdeficiens egerek
ben lényegesen csökkent.

Összevetve az előző vizsgálatokkal, 
nemcsak a TGF-ß, hanem a felismert 
többi angiogenetikus faktor is a leg
hatásosabbak közé tartozik: 10-, sőt 
akár 100-szorosan felülmúlja a c-kit 
ligand, az interleukin-3 v. a lam inin 
hatását. Érdemes elgondolkozni, hogy 
a PDGF és c-kit ligand (őssejt fak
torként is ism ert) hatására bekövet
kező reakció mechanizmusa hasonló 
és m indkettő a struktúrazonos ty ro 
sinkinase receptorokhoz kötődik  a 
hízósejteken, am it geniszteinnel vég
zett vizsgálataik igazolnának. Viszont 
feltétlenül további adatokra lesz szük
ség ahhoz, hogy ezeknek a recepto
roknak a jellegzetességeit és biológiai 
hatásukat a hízósejtek physiologiájá- 
ban felismerhessék.

Bán András dr.

Chlamydia-fertőzés a szülészet-nő- 
gyógyászatban. Steigenwald, U., Stro
bel, E. (Kreiskrankenhaus, M üh
lacker): Fortschr.M ed., 1996,113, 205.

Az utóbbi időben szaporodott a Chla- 
mydia-fertőzések gyakorisága még a 
tünetm entes nők körében  is. Leg
gyakrabban urethritist, cervicitist, 
endom etritist, salpingitist okoz. Ezen 
felül szerepe lehet a koraszülés meg
indulásában és a postpartalis endo- 
m etritisben is. Az újszülöttek con- 
junctiviséért, pneum oniájáért stb. is 
felelőssé tehető.

A nők nemi szervében általában cer- 
vicitisszel kezdődik és onnan terjed 
felfele, de gyakran évekig is tünet
mentes lehet. Gyakran okoz aránylag 
tünetszegény adnexitist és ha ilyenkor 
laparaszkópiára kerül sor, tipikus ké
pet ad a máj körüli szálagos össze
növések tömege. A sterilitás kivizs
gálásakor észlelt tubaelzáródások sok
szor akár évtizedes fertőződés ered
ményei. Jól azok a nők járnak, akik 
társfertőzések áldozatai és így „han
gosabbak” a panaszok, hisz akut stá
diumban eredményesebb a kezelés.

Sokan ajánlják a terhesek rendszeres 
chlamydia-szűrését is, m ert a megfele
lő kezeléssel nemcsak a koraszülés vá
lik ritkábbá, hanem az újszülöttek fer
tőződése is kiküszöbölhető.

Korábban sokan úgy gondolták, 
hogy a kislányok fertőzöttsége arra 
utal, hogy szexuális (bűn)cselekm ény 
történt már, ma inkább arra  szokás 
gondolni, hogy a szüléskor fertőző
dött meg az anyjától.

Számos eljárás áll m a m ár rendel
kezésre a kim utatásra, ezeknek a meg
bízhatósága eltérő, így a kimutatás 
valószerűsége nagyban függ attól, 
hogy hol, milyen m ódszert alkalmaz
nak. [Ref: Sajnos hazánkban még nem 
áll m inden nőgyógyászati munkahely 
rendelkezésére megfelelő' labor.]

A legmegfelelőbb gyógyszer a tetra- 
cyclin nagy adagban és elég ideig alkal
mazva, (pl. Doxycyclin 200 mg/die). 
Acut esetben tartson a kezelés legalább 
10 napig, idültben pedig 20 napig. Ter
hesek számára Makrolid ajánlatos (pl. 
4x500 mg/die Erythromycin). Mivel 
pedig a partnerek 70%-a is fertőzött, 
ajánlatos a párterápia.

Aszódi Imre dr.
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A fokozott étrendi folátbevitel hatása 
a w t  folát tartalomra -  az idegcső de
fektusok megelőzése érdekében. Cus- 
kelly, G. J., McNulty, H. és m tsa (Sch. 
Biomed. SC. Univ. Ulster Coleraine 
N orthern  Ireland UK.): Lancet, 1996, 
347, 657.

1991-ben az MRC Vitamin Study 
Group kim utatta, hogy a folsav-kiegé- 
szítés csökkenti az idegcső defektu
sok (NTD) ismétlődésének rizikóját. 
Angliában ezért extra 400 pg/nap fol- 
savat vagy folátot fogyasztanak a 
szülőképes korú nők az NTD m egelő
zése céljából. Hasonló ajánlások szü
lettek az USA-ban és Ausztráliában is. 
Az extra folát/folsavbevitelnek három  
m ódja van (több folátban gazdag 
élelmiszer, folsawal dúsított ételek fo
gyasztása és folsav tabletta kiegészí
tés). Az ajánlás feltételezi, hogy a folát 
status hasonlóan optimalizálható 
m indhárom  módon. Ugyanakkor jól 
ism ert, hogy a folátok biológiai hoz
záférhetősége függ különböző fakto
roktól, hogy a folát polyglutamát (te r
mészetes forrás) vagy m onoglutam át 
(folsaw al dúsított étel vagy tabletta) 
form ában van-e jelen. A szintetikus 
vitam in (folsav) stabilabb, m int az 
élelmiszerben lévő folát.

62 nő került a három hónapig tartó  
vizsgálatba. 5 csoportba osztották 
őket; folsav kiegészítés, tabletta (400 
pg/nap L), folsawal dúsított élelm i
szert fogyasztók (400 pg/nap II.), 
é trendi folát (400 pg/nap III.), diétás 
tanács IV. és kontroll V. A w t  folát- 
tarta lm ának  változását vizsgálták a 
kezelés előtt és után.

41 asszony adatát értékelték. A 
vizsgálat elkezdése előtt a w t  folsav 
koncentrációban, az étrendi folátfo- 
gyasztásban nem volt szignifikáns 
különbség. A vizsgálat során 4 cso
portban  emelkedett volt a folát/folsav 
bevitel, a kontroliban nem.

A folát status (w t folát cc.) a folsav 
kiegészítést kapó I. és a folsawal dúsí
to tt ételt fogyasztó II. csoportban nő tt 
szignifikánsan. Ez a szintetikus folsav 
v itam innak tulajdonítható. A III-IV. 
csoportban mérsékelt növekedést ta 
láltak, melyet az élelmiszer-folát oko
zott. A folsav bevitelének növelése n a 
gyon hatékony a folát status javításá
ban. Ennek optimalizálására a te rm é
szetes táplálék foláttartalma nem  
elégséges. A táplálék nemcsak folát
ban, más előnyös mikroelemekben is 
gazdag -  az NTD megelőzésére m ég

sem a legjobb m ód. Ezek után is java
solják a hivatalos szervek a folátban 
gazdag élelmiszerek fogyasztását, m i
vel az NTD rizikóját 70%-kal lehet 
csökkenteni a folsavbevitel em elésé
vel.

1992-ben egy szakértői csoport a 
terhességet tervező asszonyoknak 
több folátban gazdag élelmiszer: spe
nót, brokkoli, folsaw al dúsított ke
nyér, és cereáliák fogyasztását javasol
ja. Azt is tanácsolják, hogy naponta 
legyen folsavkiegészítés a teherbeesés 
tervezésének kezdetétől a 12. terhes
ségi hétig.

Bóna Renáta dr.

Fogamzásgátló tabletták (OC) és a 
primer májrák. Időbeli trendek 3 
országban. W aetjen, L. E., Grimes, D. 
A. (Dep. Obstet. Gyn. Univ. Pittsburgh 
Pensylvania, Univ. California San 
Francisco): Obstet. Gynecol., 1996,88, 
945.

A szerzők célja, hogy megnézzék, a 
vitális statisztikák alátám asztják-e a 
kapcsolatot az OC szedés és a prim er 
májrák incidenciája, m ortalitása kö
zött, a világ három  különböző részén, 
az USA-ban, Svédországban és Japán
ban 1959 és 1992 között.

A fejlett országokban számos eset- 
kontroli tanulm ány bizonyította, 
hogy az OC szedés drám aian emeli a 
prim er m ájrák rizikóját. Az odds ra- 
tiok (OR) 2,6-20,1 között mozogtak. 
A patológusok m ind  az ösztrogén, 
mind a progestinek szerepét felvetet
ték, a hepatocarcinogenesisben. A fej
lődő országokban, ahol endém iás a 
hepatitis В és a cirrhosis, a relatív 
rizikó nem em elkedett. A fejlett világ
ban a májrák nagyon ritka, de fatalis a 
diagnózis felállításától szám ított 1 
éven belül.

Az USA-ban a reproduktív korú 
párok OC alkalm azási aránya: 1973 -  
25%, 1976 -  23%, 1982 -  13%, 1988 -  
17%. Svédországban: 1981 -  23%. Ja
pánt 1965-től 1990-ig következetesen 
2%-os OC használati gyakoriság jelle
mezte.

Az OC bevezetése és a prim er m áj
rák incidenciája között időbeli össze
függést nem találtak az USA-ban. A 
májrák incidencia férfiaknál és 
nőknél egyaránt lassú emelkedést 
mutat és az életkorral is nőtt az USA- 
ban.

Svédországban, ahol a m ájrák a fér
fiakéval parallel előfordulást m uta
tott, a reproduktív  korú asszonyok 
88%-a ОС-t használ. Japánban annak 
ellenére, hogy jelentéktelen az OC 
használati arány, az utóbbi évtizedek
ben a p rim er májrák incidenciája 
emelkedett, a férfiakéhoz hasonlóan. 
A statisztikák alapján nincs időbeli 
összefüggés az OC-k bevezetése és a 
prim er m ájrák  között.

Néhány magyarázat az asszociáció 
hiányára:

1. OC szedőknél nincs nagyobb 
rizikó a p rim er májrákra. A növeke
dett rizikót kis tanulmányok írták  le, a 
potenciális faktorok, mint hepatitis В 
infekció, aflatoxin kitettség, dohány
zás, alkoholizmus lehetett a felelős.

2. Némi összefüggés fennállhat az 
OC és a prim er májrák között. OR 
kisebb, m in t 1,5 lehet. A rizikónöveke
dés olyan kicsi lehet, hogy nem  lehet 
detektálni epidemiológiai m ódsze
rekkel.

3. Az OC nagy rizikónövelő tényező 
lehet, de a latens periódus nagyon 
hosszú. A jelen tanulm ány ez ellen 
szól, mivel 3 évtizeden át követték az 
asszonyokat.

4. Az OC-k emelik a m ájrák arányát 
a szedők között, de ismeretlen együtt
ható tényezők -  környezeti hatás, 
diétás változás -  csökkenti ezt az 
arányt. Ezzel szemben is sokan vitat
koznak.

Végül lehet, hogy a rizikónöveke
dés csak a hosszan tartó szedésnél és 
nagy dózisú OC-knál fordul elő.

A vitális statisztikák m egerősítik 
az OC-k protektiv hatását az endo
m etrium  és az ovárium rákkal szem
ben és nem  tám asztották alá a prim er 
m ájrákra gyakorolt kedvezőtlen hatá
sát.

Bóna Renáta dr.

Myocardialis infarctus az alacsony 
dózisú fogamzásgátló tabletták hasz
nálóinál. Sidney, S., Petitti, D. B., 
Qusenberry, Ch. P. és m tsai (Kaiser 
Perm anente Medical Care Program  
N orthern California): Obstet. Gyne
col., 1996,88, 939.

1960 óta tudjuk, hogy a fogamzás- 
gátló tabletták  (OC) potenciálisan 
kedvezőtlen hatása a cardiovascularis 
betegség rizikójának megnövekedése. 
Az 1970-es évek második felében és a
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80-as évek elején közölték először a 
magasabb ösztrogéntartalm ú tablet
táknál előforduló myocardialis in
farctus magasabb rizikóját. Az 1989 
óta megjelent tanulm ányok mérsé
kelt, statisztikailag nem  szignifikáns 
rizikóemelkedést írtak  le, a mostani 
OC-ket szedőknél a relatív rizikó
1,1-2 közötti volt.

A jelen cikk célja, hogy meg
határozza az alacsony ösztrogén dó- 
zisú (50 |ig) OC és a myocardialis in
farctus közötti kapcsolatot. A né
pességen alapuló, eset-kontroli ta
nulmány, az összes myocardialis in- 
farctuson átesett 15-44 év közötti asz- 
szonyt vizsgálta 39 hónapon át
1991-1994 között, Észak-, és Dél-Kali- 
forniában a Kaiser Perm anente Prog
ram ban. A megfigyelés 3,6 millió 
asszony-évre vonatkozott, 187 várat
lan m yocardialis infarctus fordult 
elő, ez 5,2/100 000 asszony-évre. A 
részletes interjúk 95%-a készült el, 3 
kontrollt választottak m inden eset
hez.

A m yocardialis infarctushoz kap
csolódó néhány rizikófaktor a kont
rolioknál alacsonyabb volt, m int 
azoknál, akik a m últban vagy soha
sem szedtek ОС-t. Az Odds ratio 
(OR) a myocardialis infarctusra néz
ve 1,67. A tanulm ány 2,3 relatív rizi
kót 80%-ban m utatott. Az OR nem 
volt m agasabb a korábban ОС-t sze
dőknél.

A nők körében a szívinfarktus 45 
év alatt ritka, de idősebbekben a ko- 
ronária betegség rizikófaktorai -  do
hányzás, hypertensio, hyperlipid
aemia, diabetes mellitus -  fontos de- 
term inálói a betegségnek. Az OC-k 
ezeket a rizikófaktorokat megsokszo
rozzák. Van néhány bizonyíték, hogy 
a progestin típusa és dózisa módosítja 
az artériás vascularis betegség rizi
kóját az aktuálisan ОС-t szedők kö
zött. Hatása lehet a HDL szintre fixált 
ösztrogén dózisnál. A kis myocardia
lis infarktus esetszám m iatt nem tud
tak a szerzők összefüggést leírni a 
progeszteron típus és a myocardialis 
infarctus rizikója között.

A tanulm ány konklúziója, hogy 
az alacsony dózisú tab le tták  b izton
ságosan alkalm azhatók, olyan nők 
körében, akiknél h iányoznak a ko- 
ronária  m egbetegedés riz ikófak to 
rai.

Bóna Renáta dr.

Bajorországban uszítanak az abor- 
tus-orvosok ellen. Meijer Van Putten,
J. B., Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 
140, 2204.

Bajorországban a CSU kormányzat 
m indent megtesz annak érdekében, 
hogy ebben a részállam ban lehetet
lenné tegye az abortust. Legújabb lé
pés ebben az irányban, hogy csak egy 
nőgyógyász által végzett abortust té
ríti meg a biztosító. Ezzel a még 
funkcionáló abortus-orvos m űködé
sét teszi lehetetlenné (Süddeutsche 
Zeitung, okt. 12.). Előző évben fogadta 
el a ném et Bundestag a bajorok heves 
ellenkezése ellenére az abortustör- 
vény t, mely ugyan nem tette elismert
té az abortust, de nem  büntette azt, 
hogy a nőnél legalább az abortus előtt 
egy független másik orvos résztvett 
egy ún. „kötelező tanácsadáson” 
(Süddeutsche Zeitung, 1995. júl. 15.). 
Hosszas és heves vita u tán  a bajor 
CSU júl. végén elhatározta, hogy még 
az év folyamán egy külön ennek a déli 
állam nak a számára egy szigorúbb 
abortustörvényt léptet életbe (Süd
deutsche Zeitung, aug. 1.). Ennek a 
törvénynek a legfontosabb előírása 
volt, hogy egy megbízott orvos előtt ki 
kell jelenteni, hogy m iért nem  vállalja 
a gyermeket. A bajor orvosoknak 
legfeljebb a keresetük negyedét sza
bad csak megkeresniük az abortus 
elvégzésével és ezt csak a gynaecolo- 
gusok végezhetik el. Az abortus-kli- 
nikák és ideálisztikus orvosaik m un
kája ezáltal befejeződött Bajorország
ban. A ném et szövetségi igazságügyi 
miniszter, Edzard Schm idt-Jortzig 
röviden kijelentette: „Bajorországban 
az abortushatározattal kim ondottan 
m egsértették a törvényeket” (Der 
Spiegel, aug. 5.). Hozzátette még, hogy 
kijelentését FDP képviselőként tette 
és nem , m int a szövetségi kormány 
tagja. Nem sújtja Bajorországot bün
tetéssel és a törvény érvényben ma
rad. Németországban az abortus ké
nyes kérdés, még az újságok sem ne
vezik nevén, hanem „Paragraph 218”- 
ként emlegetik. Az 1995-ös abor- 
tustörvény sem jelenhetett volna 
meg, ha közben a sokkal liberálisabb 
Kelet-Németországgal nem  egyesül
tek volna. Bajorországban sok vezető 
(köztük a rendőrség), jelenleg is heve
sen ellenzi az abortust, a rendőrség 
m indenki ellen, aki kapcsolatba kerül 
az abortussal, üldözési kam pányt 
folytat. M indennapos jelenség, hogy

gynaecologusokat rendelésük idejé
ben egy csomó detektív m egrohanja 
és ellenőrzi, hogy betarto tták -e  „a kö
telező tanácsadást”. A bajo r parla
m entben pedig egy abortust végző or
vost, Friedreich Stapf-ot „töm eggyil
kosnak és a meg nem születettek gyil
kosának” nevezték. Hasonló sors vár 
15 000 nőgyógyász közül a rra  a 30-ra, 
aki hajlandó segédkezni abortusok- 
nál. Tekintettel arra, hogy évente 
10 000 abortus történik, valószínűsít
hető, hogy az újabb szigorítások hatá
sára az új „abortus-turizm us” fog be
következni.

Ribiczey Sándor dr.

Szülésindítás. (Az Amerikai Szülész 
Nőgyógyász Kollégium technikai 
közleménye.) Int. J. Gynecol. Obstet., 
1996,53, 65.

A szülés megindítása a m éh össze
húzódások serkentése a spontán  szü
lés m egindulása előtt. A szülés meg
indítása javaik, ha az anya vagy a 
magzat számára a szülés előnyösebb, 
m int a terhesség folytatódása. A koc
kázat és az előny felmérése m inden 
szülésindítás előtt szükséges. 

Javallatok lehetnek:
-  terhesség indukálta hypertensio,
-  idő előtti burokrepedés,
-  chorioam nionitis,
-  gyanított magzati veszély (súlyos re

tardáció, isoim m unisatio),
-  anyai belgyógyászati problém ák 

(diabetes mellitus, vese betegség, 
idült tüdő betegség),

-  magzatelhalás,
-  túlhordás.

Ellenj avallatok: placenta vagy vasa 
praevia, harántfekvés, előesett köl
dökzsinór, megelőző klasszikus csá
szármetszés, aktív genitális herpes- 
fertőzés.

Különös megfontolást igényelnek: 
a multifoetalis terhesség, polyhydr
am nion, anyai szívbetegség, abnor
mális magzati szívhang frekvencia, 
ami azonban nem tesz sürgős szülést 
szükségessé, sokszor szülő nő , me
dencevégű fekvés, az elöl fekvő rész a 
m edencebem enet felett.

Szülésindításnál fennáll a lehetősé
ge a méh túlstim ulálásának, ezért el
lenőrzés alatt folyamatosan kell a va
júdó t tartani. A magzati szívm űködés 
frekvenciát a veszélyeztetett terhe
sekhez hasonlóan kell ellenőrizni.

1819



A cervix állapota kapcsolatban van  
a szülésindítás sikerével. A szülés in 
dukció hosszát befolyásolják a p a r i
tás, a cervix állapota, a m éhaktivitás 
alapvonala és az oxytocin érzékeny
ség, amely a felpuhulásban és tágulé- 
konyságban fejeződik ki. A legtöbb 
terhességben a terminus közelében 
bekövetkezik a cervix felpuhulása és 
általában megelőzi a spontán szülést. 
A túlhordások jelentős részében v i
szont a cervix állapota kedvezőtlen. A 
spontán cervix érésben jelentős sze
repe van a prosztaglandinoknak.

A prosztaglandin E2 gél helyi a lka l
mazása széles körben használt szer. 
A szülésindítás leggyakoribb javallata 
a tűlhordás. Cervix tágításra lehet 
használni az ozmózisos dilatator la 
m inaria japonicát. A burok felfejtés 
relatíve gyakori eljárás. Kockázata a 
fertőzés, burokrepedés. A bu rokre- 
pesztés, különösen ha a cervix k ed 
vező, mérsékelten rövidíti a szülés 
tartam át. Am ikor a szülésindítás lé
nyeges (pl. súlyos prae-eclam psiában) 
mielőbb meg kell a burkot repeszteni.

Az óránkénti 1 cm-es cervix tá 
gulás a szülés aktív fázisában a szülés 
megfelelő haladására mutat és az oxy
tocin adása megfelelő. Amikor a ce r
vix állapota kedvezőtlen, indukció  
előtti cervix érlelés hasznos lehet, de 
nem  bizonyított, hogy csökkenti a 
császármetszés gyakoriságot.

Jakobovits A n ta l dr.

Mesterséges szülések Belgiumban.
Meijer Van Putten, J. B., Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140,2105.

A Test Aankoop nevű belga fogyasztói 
társulás körkérdésében szerepel az 
adat: a legutóbbi szüléseknél Bel
giumban 20000 szülés közül 100-ból 
csak 1 szült otthonában, a felénél ep i
duralis érzéstelenítés történt és n e 
gyed részüknél a szülést m űvileg in 
dították meg (De Morgen és a De 
Standaard, szept. 20.). Gyakran vé
geznek császármetszést, bár nagy volt 
a regionális változatosság, á ltalában  
13%-nál de volt regio, m elyben ez 
20%-nál tö rtén t. Ugyanez vonatkozik 
a neonatális sárgaság preventív keze
lésére. A kék fény használatát egyes 
vidékeken 70%-nál, másutt csak 10%- 
ban találják szükségesnek. A kórházi 
tartózkodás variálódik, egyes szü lő 
otthonokban 3 nap múlva m ehetnek

haza, más helyeken 6 nap múlva és 
egy extra n apo t még hozzászámí
tanak, m ert a szülőnő csak délután 
kerül kibocsátásra. Császármetszés
nél általában 7 nap a kórházi tartóz
kodás. A szülések árai erősen emel
kedtek, a betegek általában 21000 
frankot (1150 guldent) fizetnek még 
rá a szülésnél, a kórházi biztosításnál 
sok klinikán ezt azzal büntetik, hogy 
lényegesen többet számolnak fel, a 
brüsszeli környéken a költségek a 
három szorosára is emelkedhetnek! A 
terhességnél általában jó az ápolás, 
talán még tú l jónak  is m ondható. A 
nők fele többször, m int kilencszer for
dul nőgyógyászhoz, bár a Test Aan
koop szerint 7 vizit elég volna (szü
lésznők Belgium ban nem főszerep
lők). Úgy néz ki, hogy echografiák 
gyakran tö rténnek  terhességnél, a 
nők negyedénél végzik ezt a vizsgála
tot, sőt 8 esetben is megismétlik, bár a 
biztosító elegendőnek tart 3 vizsgála
tot. A nők 40% -ánál találnak egy és 
más kom plikációt és a terhesek 10%-a 
végül a kórházban  kötött ki. A do
hányzás és alkoholfogyasztás Bel
giumban m ég nincsen száműzve, 5 
közül 1, főleg az alacsonyabb osztá
lyokból erősen dohányzik, míg a gaz
dagabb nők az alkoholtilalmat szegik 
meg. A jövendő anyák nem  tartják 
fontosnak a terhességi gimnasztikát.

Ribiczey Sándor dr.

Az újszülöttek és fiatal nők genitális 
prolapsusainak kezelése, de Mola, J.
R. L, Carpenter, S. E. (Departm ent of 
Obstetrics and  Gynecology, 3400 
Spruce Street, Dulles 106, Philadel
phia, PA 19104, USA): Obstet. 
Gynecol. Survey, 1996,51, 253.

A m éhprolapsus rendszerint a sok
szor szült, postm enopausalis asszo
nyok betegsége. Az újszülött genitális 
prolapsus ritkán  fordul elő, amit köz
vetlenül születés után vagy az első na
pokban figyelnek meg. A legtöbb eset
ben veleszületett gerinc defekttel tá r
sultan fordul elő.

Genitális prolapsus szórványosan 
fiatal és/vagy nullipara nőkben is elő
fordul, a procidentia javítására vég
zett standard  m űtétek gyakran siker
telenek, az eredm ények elégtelenek és 
a fertilitást csökkentik. Az újabban 
leírt hurok, sacralis cervicopexia és a 
transvaginalis sacrospinalis fixáció

kiváló reparáló m űtét, ami lehetővé 
teszi a szülést.

A kezelésre az első próbálkozások 
az újjal való repozíció, majd kis pesz- 
árium  felhelyezés. A sebészi eljárások 
hüvelyiek vagy hasi megközelítésűek. 
A legelső a M anchester-műtét, amely 
a méh-keresztcsonti szalagot és a lig. 
cardinalét redőbe emeli, a cervixet 
amputálja. Ez a fertilitást csökkenti, 
nő a vetélések, koraszülések és a dys- 
tociák gyakorisága. A recidiva gya
kori.

A genitális prolapsus újszülöttben 
és fiatal nőkben egyaránt a medence- 
fenék beidegzésének defektusa m iatt 
fordul elő: myelodysplasia, lum bo
sacralis szegmentációs anomália, 
vagy traum a esetén. Az újszülöttnél 
egyszerűen újjal reponálható a pro- 
labált genitália, vagy kis pesszárium  
alkalmazható. Fiatal felnőtt nőnél, aki 
a fertilitását meg kívánja őrizni, a 
pesszárium ideiglenes megoldás. A 
hasi megközelítés megfelelő ered
ményt ad, de az újabban leírt trans
vaginalis sacrospinalis fixáció jobb 
anatómiai eredm ényt ad a terhesség 
és szülés lehetőségével.

Jakobovits Antal dr.

A praenatalis dietilstilbösztrol hatás
nak kitétel befolyása az anya-lány 
kapcsolatra. Cahen, F. és mtsai (De
partm ent of Obstetrics and Gynaeco
logy, Cochin-Port-Royal Hospital, 123 
Boulevard de Port-Royal, F-75014 
Paris, Franciaország): Eur. J. Obstet. 
Gynecol. Repród. Biol., 1996, 65, 181.

A dietilstilbösztrolt (DES), ami egy 
nem-szteroid ösztrogén, 1938-ban 
szintetizálták és 1946-1977 között ad 
ták a terheseknek Franciaországban. 
A DES-t ism étlődő spontán vetélések 
és más terhességi szövődmények, 
m int toxaemia, m éhen belüli elhalás, 
koraszülés megelőzésére adták.

A szerzők 43 lány és 7 anya viszo
nyát vizsgálták évekkel a DES kezelés 
után. A lányok többsége véletlen 
folytán szerzett tudom ást arról, hogy 
magzati életük során az anyjuk DES-t 
szedett. Sokkolta őket az a tudat, a 
m éhen belül DES hatásnak voltak 
kitéve. Az anya-lány  kapcsolatban 
nem  volt változás a lányok 60%- 
ában, kedvező volt 20%-ban és ne
gatív 20%-ban. A DES hatásnak k ité 
tel megelőző nehézségeket fedhet fel,
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nem csak az anyák és lányok, hanem  
e m ögötti generációkról generációk
ra.

Jakobovits Antal dr.

A kettes és hármas ikerterhességek 
gyakorisága. Blondel, B. (Unité des 
Recherches Epidemiologiques pour 
la Santé des Fammes et des En
fants. Fillejuif Cedex. Franciaország): 
Fortschr. Med., 1996,114, 324.

Az ikerterhességek gyakorisága a II. 
világháború után  a 60-as évekig Euró
pában változatlan volt, m ajd meg
emelkedett, míg az utóbbi években 
csökkenést mutat. Pl. Franciaország
ban a 60-as években évi 80 hárm as
iker született, a 80-as években 300. 
A legtöbb ikret Hollandiában szülték.

Az ikerterhesség gyakoriságát be
folyásolja az is, hogy hány éves az 
anya. Ugyanis a 30-39 éves korcso
portba tartozó nőknél ez gyakoribb, 
m int a fiatalabbak körében. Ügy tű 
nik, hogy az anya kora lényeges.

A másik ok a sterilitás kezelése. 
Franciaországban a hárm as ikrek 
40%-a IVF, ill. Gift-módszerrel fogant. 
Ez az arány az Egyesült Királyságban 
69%, Flandriában 75%.

Az ikrek m orbiditását és m ortali
tását erősen befolyásolja, hogy sok a 
koraszülés. Csaknem m inden h ár
masiker koraszülött, de a kettes ikrek
nek is a 41%-a az volt Franciaország
ban 1995-ben, míg a nem  ikreknek 
csak a 4,9%-a volt koraszülött. A pe
rinatalis m ortalitásra vonatkozó ada
tokat Angliában és Walesben regiszt
rálták: 1990-ben a kettes ikreké ö t
szöröse, a hárm asoké 12-szerese volt 
az egyes-szülötteknek.

A hárm asiker szociális és élettani 
helyzetét tanulm ányozandóan 12 csa
lád életét figyelték meg 4 éven át. Az 
anya fizikai és pszichés egészsége a 
túlterhelés m iatt is veszélyeztetett, 
nem  is beszélve az anyagi nehézsé
gekről. A gyermekek individuális ne
velése nehéz, inkább bölcsődei, m int 
házi ellátásnak felel meg a helyzet. 
Figyelembe veendő az is, hogy senki 
sem kíván m agának egyszerre 3 gyer
meket. A szülők partnerkapcsolata is 
kárt szenved, főleg a túlzott igénybe
vétel miatt, bár válásra ezért nem  szo
kott sor kerülni.

Annak, hogy a 90-es években csök
ken az ikerterhességek gyakorisága, 
több oka lehet. így az is, hogy gyakor

lattá vált az embrió-redukció és már 
csak kevés embriót implantálnak. Ez 
utóbbit illetően nehéz a döntés, mert 
az orvos azt szeretné, hogy sikeres le
gyen az implantálás, ezért inkább töb
bet helyez be, de ugyanakkor fél is a 
hármas- vagy többes ikertől, ezért kor
látozza a behelyezett em briók számát.

Aszódi Imre dr.

Tapadós fibrin intracardialis alkal
mazása szelektív foetocidium céljá
ból ikerterhességben: beszámoló 3 
esetről. Dumler, E. A. és mtsai 
(Kolben, M.: Frauenklinik, Ismanin- 
ger Str. 22. D-81675, München, 
Németország): Ultrasound Obstet. 
Gynecol., 1996,7, 213.

A szerzők kettes ikerterhességekben 
az egyik magzat foetocidium át vé
gezték tapadós fibrin intracardialis 
alkalmazásával. Egy m agzat triszó- 
miás, kettő pedig fejlődési rendel
lenességben szenvedett. A terhessé
gek kora 18-24. hét volt. M ind diam- 
nialis volt, az egyik magzat egészsé
ges, a m ásik Down-kóros, további 
magzatok közül az egyik dicephalu- 
sos volt, három  orbitával, két orral, 
kettős közép echoval és plexus chori- 
oideussal, a másiknak hydrocephalu- 
sa volt. M indhárom  esetben cardio- 
centesist végeztek 2 ml tapadós fibrin 
intracardialis injekciójával. A szívmű
ködés azonnal megállt. A terheseket 
másnap hazaengedték. Az első két ter
hest 4, illetve 7 nappal a foetocidium  
után visszahozták amnialis fertőzés 
miatt. Antibiotikum ok adása ellenére 
a fertőzés jeleinek fokozódása miatt 
az első, u tána pedig burokrepedés mi
att a m ásodik asszony terhességét is 
befejezték.

A 3. asszonyt 31 hetes korban hoz
ták be (7 héttel a foetocidium után) 
erőteljes fájásokkal és kifejtett cervix- 
szel. 1300 g-os lány született jó álla
potban, m ajd utána a halott m agzat is 
világrajött. Az első két terhesség di- 
amnialis dichorialis, a 3. pedig mono- 
chorialis diam nialis volt.

A szerzők bátorítónak tartják  a 
szelektív foetocidiumot a lokálisan 
ható szerrel a monochorialis terhes
ségben (kockázata az iker-iker transz- 
fúziós szindróm a), de további vizs
gálatok végzését javasolják.

Jakobovits A ntal dr.

A primer központi idegrendszeri 
lymphoma terápiája: még mindig 
több a kérdés, mint a válasz. Fine, H. 
A. (Division of Cancer Pharmacology, 
D ana-Farber Cancer Inst., the Brain 
Tum or Center, Brigham and Women’s 
Hospital, Harvard Med. School, 
Boston, USA): Blood, 1995, 86, 2873.

Azok az orvosok, akik a non-Hodg- 
kin-lym phom ák (NHL) kezelésében 
jártasak , elég gyakran szembesülnek 
a tum orok  központi idegrendszeri 
(CNS) szórásával, ami a betegek
5-30% -ában fordul elő. Egyik entitás 
a p rim er központi idegrendszeri lym 
phom a (PCNSL = prim ary  central 
nervous system lym phom a), ami a 
gerincvelő agyi szakaszából indul ki, 
tu lajdonképpen nem éri el a NHL-k
1-2% -át. A PCNSL gyakoriságára az 
1980-as években figyeltek fel, elsősor
ban im m unhiányban szenvedő bete
gekben, AIDS-ben és szervtransz
plantációkkal kapcsolatos immun- 
szuppresszív kezelés alkalmával. En
nek ellenére immunkompetens szemé
lyekben is gyarapszik, aminek egyelőre 
nem tudják az okát. A PCNSL a fehér
állom ány neuronjai m entén az 
ependym alis felszínen vagy a liquor 
útján terjed. A progresszió a CNS-en 
kívül még a betegség progresszív és 
term inalis szakaszában is ritka.

Kezelésében a sebészeti beavatko
zás ritk án  eredményes, gyakorlatilag 
csak diagnosztikus jelentősége van, az 
élettartam ot alig 3-4 hónappal képes 
m egnyújtani, nem is beszélve a m or
talitásról és a szövődményekről. A 
standard  terápia ezért az agyvelő tel
jes besugárzására irányult (WBR = 
whole bra in  radiotherapy), ami 12-16 
hónapos túlélésben m utatkozott meg. 
Hogy erre  a kérdésre pontosabb ada
tokkal szolgáltassanak, a Radiation 
Therapy Oncology Group (RTOG) 
kétfázisú vizsgálatokat kezdeménye
zett, am inek az volt a lényege, hogy a 
koponyára 40 Gy sugáradagot adtak, 
amit további 20 Gy booster-adaggal 
fejeztek be. A csoport betegeinek az 
átlagos túlélése elérte a 11,6 hónapot 
és a betegek 28%-a két év múlva élet
ben volt, am i tehát lényegesen jobb, 
mint a kizárólagos sebészeti beavat
kozás. Ennek ellenére a radiotherapia 
ritkán kurativ, hiszen 308 beteg ret
rospektív vizsgálata alkalmával az öt 
éves túlélési ráta nem haladta meg a 
7%-ot. Haladás m utatkozott viszont a 
betegség kem oterápiájában, amit 20
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évvel ezelőtt ismertek fel, de a m eg
győző eredményekből azért nem  le
hetett egyértelm ű következtetéseket 
levonni, m ivel a betegek száma meg
lehetősen kicsi. Nagy adag m ethotre- 
xat (MTX) folsawal együtt adva CNS 
lym phom ákban is hatásos. Összesen 
40 közlem ény adatait összesítve, több 
m int 1,100 PCNSL vizsgálatával a 
kom binált, vagyis sugár- és kem oterá
piában részesült betegek túlélése 29,1 
hónappal hosszabbodott meg, szem 
ben a radioterápiás csoport 16,6 h ó 
napjával. Ez az eredmény m inden
képpen a rra  ösztönözte a vizsgálókat, 
hogy a vizsgálatokat folytassák. A ke
m oterápiának az a lényege, hogy a 
vér-agy barrie rt (BBB) áttörve helyi
leg fejtse ki hatását, ami többek közt 
nagy adag MTX + cyclophosphamid 
+ procarbazin  kombinációjával elég 
sikeres, mivel a komplett remisszió 
81% volt és, a túlélés néhány betegben 
átlagosan 44 és fél hónapot ért el. Ez a 
vizsgálat azért figyelemreméltó, m ert 
a sugárkezelést csak akkor folytatták, 
ha a tum or progrediált. Hasonló ered
m ényekről számoltak be WBR szend
vicstechnikával kombinált közepes 
intrathecalis MTX és nagy adag cy- 
tarabin  (ara-C) adása után. Ezzel el
lentétben rosszabb volt az eredmény, 
mikor az RTOG csoportban a sugár- 
kezelést CHOP protokollal előzték 
meg. Természetesen szóbajön a bete
gek életkora is, mivel 60 évesnél idő
sebbek prognózisa lényegesen rosz- 
szabb, m in t a fiatalabbaké -  a kétéves 
túlélés 30%, ill. 62%. Feltétlenül meg 
kell em líteni a C5R protokollt -  cyc
lophospham id + vincristin + szisz
tém ás és intrathecalis MTX + ara-C és 
hydrocortison -  amit a gyerm ekkori 
В-sejtes NHL-k kezelésében alkal
m aztak WBR-t követően, mégpedig 
kitűnő eredménnyel, annak ellenére, 
hogy toxikusnak bizonyult és három  
beteg éppen a terápiás szövődmények 
m iatt halt meg. A C5R protokoll 
közelebbi vizsgálatakor derült csak 
ki, hogy m indez diffúz lym phom ában 
érvényes és nem érvényesül CNS lym 
phom ákban. Lázas állapot és neu tro 
penia m ellett az egyik legsúlyosabb 
szövődm ény a leukoencephalopathia, 
ami nagy adag szisztémás MTX- 
terápia, intrathecalis MTX és koponya 
besugárzás után jöhet létre. A m eg
válaszolatlan kérdések közül az egyik 
hogy melyek a legjobb gyógyszerek, 
pontosabban azok, melyek a vér-agy 
b arrieren  áthatolva fejtik ki antilym -

phom ás aktivitásukat. Az anthracyc- 
linek m ár akkora molekulák, melyek 
BBB-n nem  képesek áthatolni, vagyis 
nem  is ju tnak a daganatsejtekbe. Az is 
felvetődik, hogy milyen betegeket kell 
kezelni? A szisztémás lym phom ák ke
zelésében érvényes szövettani osztá
lyozás és Nemzetközi Prognosztikai 
index, PCNSL-ben nem  érvényes, fi- 
gyelembevéve az im m unrendszer ál
lapotát (pl. AIDS). Másik csoport az 
idős betegeké, akiknek a toleranciája 
lényegesen rosszabb, mint a fiataloké. 
Azt sem lehet tudni, hogy m ennyi az 
optimális rtg sugáradag és szüksé
ges-e a besugárzást m indenkinél a l
kalmazni, hiszen a kem oterápia u tán  
elhagyva, lényegesen csökkentek a 
neurotoxikus mellékhatások. További 
kérdés, milyen a betegség im m un- 
biológiai term észete és kiaknázható 
ez terápiásán?

Végeredményben ezekre a kérd é
sekre csak a jövőben végzett rando- 
mizált vizsgálatok adhatnak választ. 
Most is központi probléma, kem o
terápia sugárkezeléssel vagy anélkül, 
továbbá kizárólagos radioterápia. Fia
tal betegekben a besugárzás előtt vég
zett kemoterápia a legcélravezetőbb, 
ami talán a leghatásosabb és toxici- 
tása elhanyagolható: fő kom ponense 
nagy adag MTX. Idősekben és im- 
mundeficiens betegekben a sugárke
zelés előtti kem oterápia m egítélésé
hez további vizsgálatokra van szük
ség.

Bán András dr.

Intenzív terápia a vér elkötelezett ős
sejtjeinek a transzplantációjával 60 
rossz prognózisú follicularis lym - 
phom ás betegben. Bastion, Y. és m tsai 
(Service d’Hématologie, Centre Hos- 
pitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite; the 
Service d’Hématologie, Höpital 
Saint-Louis, Paris; and the Service 
d’Hématologie, Henri Mondor, Cré- 
teil, Franciaország): Blood, 1995, 86, 
3257.

Jóllehet a follicularis lym pom ák le
folyása többnyire eseménytelen, a 
betegség különböző kezelésekkel ma 
sem gyógyítható. Az átlagos é le ttar
tam  6-10 év, viszont az utóbbi évek
ben a prognosztikus faktorok p o n 
tosabb osztályozásával sikerült teljes 
klinikai rem issziót és hosszabb élet
tartam ot elérni. Az utóbbi években

az autológ csontvelő-transzplantáció 
(ABMT) hatását vizsgálták, főleg 
azokban a betegekben, akik 60 évnél 
fiatalabbak voltak és állapotuk újra 
romlott. A londoni Szt. Bertalan kó r
ház gyakorlatában sikerült ezzel a 
stratégiával eredm ényt elérni, jóllehet 
a megnyúlt élettartam ot nem  tudták  
randomizált kontrollal bizonyítani. A 
Dana Färber rákkutató intézet gya
korlatában sikerült a csontvelő-tenyé
szetekben ellenanyag médiáit purgá- 
lással a polym erase láncreakcióval 
identifikált lymphoma sejteket el- 
iminálni és a betegek felében a bcl-2 
transzlokációs sejtek valóban eltűn
tek. Ugyanez viszont a londoni inté
zetben csak ritkán  sikerült és az effek
tiv purgálás mechanizmusa további
akban sem volt világos.

A perifériáról származó elkötele
zett őssejtek (PBPC = peripheral 
blood progenitor cells) alkalmazása a 
csontvelőiekkel szemben elméletileg 
eredményesebb és gyorsabb regene
rációban nyilvánul meg. További ér
vek, hogy a vérben gyakorlatilag n in 
csenek tum orsejtek és a művelet 
azokban a betegekben is m egvalósít
ható, akik előzetes sugárkezelésben 
részesültek (főleg a m edence-tájék
ra). Végeredményben kevés a tapasz
talat az olyan intenzív terápiáról, amit 
PBPC reinfúzióval folytattak.

A közlem ény 60 beteg eredményeit 
ismerteti, akiket három franciaorszá
gi központban kezeltek. A betegek 
többségének a folyamata a m ásodik 
fázisban volt, a csontvelő infiltrációjá- 
val együtt. A betegek közül 12-en vol
tak az első parciális rem isszióban 
(CR2/PR2), 14-nek az állapota viszont 
fokozatosan rosszabbodott. A beavat
kozás időpontjában 39 esetben észlel
tek csontvelő-infiltrációt, 49-ben PR 
állott fent és 16 betegnél szövettanilag 
igazolt transzform ációt (HT) tudtak 
megállapítani. A PBPC-ket a kem o
terápia utáni granulocyta és granu- 
locyta-m akrophag koloniastimuláló 
faktor (G-CSF és GM-CSF) infúziójá
val dúsították. A kondicionáló séma 
főleg BCNU, etoposid, aracytin, mel- 
phalan (BEAM) összetételű infúzió
ból állott, vagy pedig cyclophospha- 
midból etopoziddal kiegészítve, ill. 
enélkül és teljes test besugárzásból 
(TBI). Az átlagos idő, ami ahhoz volt 
szükséges, hogy a perifériás granulo- 
cyta-szám meghaladja a 0 ,5 x l0 9/l-t, 
13 nap volt. A kezelés során öten hal
tak meg, közülük négyen a transz-
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plantátum  elhúzódó kolonizációja 
m iatt a harm adik fázisban szenvedő 
betegek közül. Összesen 48 beteg sor
sát lehetett 21 hónapon keresztül kö
vetni, akik ezalatt m ind életben ma
radtak. 18-an visszaestek, közülük 7- 
en a betegség progressziója miatt hal
tak meg. A becsült 2 éves teljes élettar
tam  (OS) és tünetm entes élettartam  
(FFS) 86%-nak, ill. 53%-nak felelt 
meg. A PR1 és PR2/CR2 stádium ban 
kezelt betegek össz-élettartam a és 
tünetm entes periódusa lényegesen 
hosszabb volt azokénál, akiket a pro
gresszió stádium ában kezeltek; a kör
folyamat kimenetelét nem  befolyásol
ta az életkor, lökésterápiára bekövet
kezett reakció, csontvelő-infiltratum 
hiánya vagy fennállása vagy éppen a 
kondicionáló séma. Ott, ahol transz- 
formáció szövettani jelei voltak felis
m erhetők, a tünet- és panaszm entes
ség időtartam a lényegesen rövidebb 
volt, jóllehet az OS nem változott 
am iből arra lehet következtetni, hogy 
az intenzív kezelést a betegség korai 
szakában kell elkezdeni. Mivel a bete
gek nagy többségében a follicularis 
lym phom a a csontvelőre is ráterjedt, 
saját eredményeiket össze tudják ha
sonlítani azokkal, akik ABMT-ben ré
szesültek.

Igaz, hogy a kontroll ideje még 
rövid ahhoz, hogy végleges következ
tetésre jussanak, a közölt tanulm ány
ban viszont mindeddig a legnagyobb 
számú betegről számoltak be a folli
cularis lymphoma intenzív terápiájá
ról PBPC védelemben, Akárcsak ag
resszív lymphomákban, az ism erte
tett protokoll megvalósítható, ahol a 
folyamat előrehaladott, ill. a csont
velőt is infdtrálta. A PBPC-kel elért re- 
misszió gyorsabb, m int csontvelői 
progenitorok transzplantációjával el
ért eredmény. A halálozási ráta 8%, 
valamivel több, m int egyéb PBPC 
transzplantált lym phom ákban, ami a 
transzplantátum  késői funkciójának 
vagy m eghiúsulásának a következmé
nye, rendszerint azokban a betegek
ben, akiknek a folyamata a harm adik, 
vagyis m ár előrehaladott stádium á
ban van; lényeges, hogy transzplantált 
sejtek a küszöbértéket elérjék vagy 
meghaladják. Más vizsgálatok szerint 
a CD34+ sejtszám ugyancsak lénye
ges a m ár előzőleg kezelt betegek ki
választásában. Az eredményeket 
azért kell óvatosan értékelni, m ert a 
Dana Färber rákkutató intézetben 
ugyancsak m ost közöltek három éves

tünetm entes élettartam ot ABMT 
után, alacsony m alignitású NHL-k 
felében.

Tény viszont, hogy ott, ahol transz- 
formáció szövettanilag kim utatható, a 
prognózis rossz, ami saját anyaguk
ban 7 hónapos átlagos élettartam ban 
nyilvánul meg, jóllehet ott, ahol a 
transzform áció során a folyamat kis 
malignitásúvá alakul át, a prognózis 
kedvezőbb. Álláspontjuk szerint első
sorban fiatal betegek terápiájában 
várható eredmény, mégpedig az első 
remisszióban.

A prospektiv random izált vizsgálat 
összeveti a standard kezelést és a 
CHOP sémát, am it intenzív teljes-test 
besugárzással folytatnak a fenntartó 
terápia stádium ában. Fiatalokban, el
sősorban relapszusban az összeha
sonlítás a történeti kontrollal bizo
nyára hosszabb időre nyúlik, a legkö
zelebbi relapszus időpontjáig. Viszont 
nem  világos, hogy m iért nyúlt meg az 
átlagos élettartam . Amennyiben azok 
részére javasolnak intenzív terápiát, 
akiknél transzform ációra utaló szö
vettani kép alakul ki és akik a kem o
terápiás lökéskezelésre jól reagálnak, 
további vizsgálatokat kellene végezni, 
hosszabb kontrollal.

Bán András dr.

Sikeres homoharringtonin terápia 
chronicus myeloid leukaemiás be
tegek késői idült fázisában. O’Brien,
S. és mtsai (D epartm ent of H em ato
logy, The University of Texas, A nder
son Cancer Center, Houston, USA): 
Blood, 1995,86, 3222.

Különböző körülm ények folytán allo- 
gén csontvelő-transzplantációval az 
idült myeloid leukaemiás betegeknek 
csak 20%-át lehet meggyógyítani. Az 
а -interferon (IFN -a) a betegség korai 
fázisában vérképzőszervi remissziót 
indukál, ami elérheti a 70-80%-ot, vi
szont a Philadelphia krom oszóm a 
csak 15-25%-ban tűnik el a sejtekből 
teljesen. Komplett cytogenetikai gyó
gyulás elég hosszú, hiszen a betegek
nek 80%-a 8 év után is remisszióban 
és életben van.

Ha viszont a CML IFM -a kezelésre 
rezisztens, a kilátások lényegesen rosz- 
szabbak és nem  m arad más hátra, 
m int a palliativ terápia (pl. hydro
xyurea). A lényeg a cytogenetikai re- 
misszió, ami a jó prognózis alapja.

Ebből a meggondolásból kiindulva 
olyan készítm ényt próbáltak  ki, mely- 
lyel haematológiai és cytogenetikai 
remisszió egyaránt kiváltható.

A homoharringtonin (HHT) a 
Cephalotaxus fortunei fa  növényi al
kaloidája és először k ínaiak  alkal
m azták a leukaemiák kezelésében; 
akut és chr. myeloid leukaemiában 
egyaránt hatásosnak bizonyult; igaz 
viszont, hogy a vizsgálatok nem  ter
jedtek ki a cytogenetikai statusra. Az 
USA-ban folytatott I. fázisú tanul
mányok hypotensióról és myelosup- 
presszióról számoltak be, am iért fo
lyam atosan infúzóban kellett adni és 
így aztán AML-ban esetenként sikeres 
volt. A hypotonia rendszerin t 5 
m g/m 2-nél nagyobb adagok beadása 
után fordult elő, ezért az adagot a 
felére csökkentették és az infúziós te
rápiának az időtartam át 14-21 napra 
nyújtották meg, amivel a fenti mellék
hatás 3% -ra csökkent. Kifejezett mye- 
loszuppresszív effektusa m iatt pró
bálták ki CML kezelésében. A betegek 
kiválasztásánk egyik követelménye az 
volt, hogy nem  akadt szám unkra 
megfelelő csontvelő-donor és az IFN- 
a  terápia is sikertelen volt. Összesen 
71 Philadelphia-krom oszóm a pozitív 
(Ph+) beteg került vizsgálatra a beteg
ség ún. késői chronicus fázisában, 
aminek az volt a lényege, hogy  a diag
nózistól számítva a kezelés elkezdé
séig több, m int egy év telt el. A betegek 
főbb adatait táblázatban elég részlete
sen ism ertetik. Az átlagos életkor túl
nyomórészt 50 éven felül volt és 41 
esetben interferonnal szem beni re
zisztencia alakult ki. A HHT kezelés a 
következőképpen történt: napi adag 
2,5 m g/m 2 folyamatos iv. infúzióban 
14 napon át, majd ezt m inden  hónap
ban 7-7  napon keresztül folytatták. 
Átlagosan 6 terápiás ciklusra volt 
szükség (a szórás elég tekintélyes, hi
szen 1-35 közötti és 21 beteg tudta 
folytatni (30%). Az így kezelt 58 beteg 
közül 42-ben (72%) teljes vérképző
szervi remisszió következett be, míg 
parciális remissziót 9 esetben észlel
tek.

A lényeg azonban a cytogenetikai 
siker, hiszen a Ph+ sejtek eltűnése bi
zonyítja, hogy a kezelés valóban sike
res. Itt különbséget kell tenni aszerint, 
hogy a Ph+ sejtek hány százaléka ma
rad meg; 35%-nál kevesebb sejtet 11 
beteg vérében tudtak k im utatn i, míg 
teljesen 5-nél tűntek el. Az eseteknek 
közel a felében azonban a P h+ status
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nem  változott. Ami a sikeres kezelés 
egyik feltétele, a myeloszuppreszszió, 
az indukciós ciklusok folyamán 39%- 
an, a fenntartó kezelés alatt viszont 9%- 
ban volt megfigyelhető. A mellékhatá
sok közül leggyakoribb a hasmenés, 
ami valamivel gyakoribb az indukciós 
terápia ciklusai alatt, míg hányás
hányinger, tachycardia és mellkasi fáj
dalom, fejfájás valamivel ritkábban for
dult elő; ezek enyhe lefolyásúak voltak 
és kezelésükre nem  volt szükség. Láz és 
infekció granulocytopeniával együtt 
ugyancsak előfordult és emiatt két be
teg meg is halt, mégpedig pneumoniá- 
ban és csontvelő-aplasia után a 115. 
napon ugyancsak tüdőgyulladásban. 
Megemlítik, hogy ennél a betegnél a 
növekedési hormon-terápia hatástalan 
volt (feltehetően G-CSF és GM-CSF-ről 
van szól).

H om oharringtonin végeredmény
ben a betegek többségében haem a- 
tológiai remissziót eredményezett és 
pozitív cytogenetikai reakció b izo
nyos esetekben myeloszuppresszió 
nélkül is bekövetkezett, ami tartósnak  
bizonyult. Nem szabad elhallgatni, 
hogy 50 betegnél a HHT kezelést be 
kellett fejezni; 25 esetben haem atoló- 
giai rezisztencia alakult ki, kisebb 
szám ban blastos krízis az akcelerált 
fázisban, láz és myeloszuppressszió, 
7-en a terápia folytatásába nem  
egyeztek bele és sor került csontvelő
transzplantációra is.

A CML betegek 95%-ában Ph-kro- 
m oszóm a m utatható ki és ma sem le
het tudni, hogy ez másodlagos folya
m at eredménye, vagy pedig eredetileg 
a p210 onkoprotein transzlokációjá
nak a következménye. Valószínűleg 
arró l van szó, hogy a bcr/abl jelzés 
következtében normális vérképző sej
tek malignus tranaszformációja k ö 
vetkezik be. Ha egér-csontvelőt p210 
bcr/abl kódoló retrovírussal inficiál- 
nak és ezt besugárzott egerekbe 
transzplantálják, olyan elváltozás jö n  
létre, ami hasonlatos a CML ch ron i
cus fázisához. Klinikai vizsgálatok 
szerint azoknak a betegeknek az élet
tartam a lényegesen hosszabb, akiknél 
IFN -a cytogenetikai remissziót vált 
ki. Ezek szerint IFN-a az egyetlen 
olyan gyógyszer, ami a Ph+ CML-ben 
lényeges cytogenetikai választ képes 
kiváltani, de ha rezisztencia jön létre, 
nem  m arad más hátra, mint a palliativ  
terápia. Megjegyzik azt is, hogy a 
csontvelő-átültetés eredményei ilyen
kor rosszabbak.

Végeredményben HHT a betegek 
kétharm adában lényeges haem atoló- 
giai remissziót váltott ki és 11 esetben 
(15%) a cytogenetikai válasz is pozi
tív volt, ami 3-nál a kezelés befejezése 
után több, m int egy évvel meg is m a
radt. Ott, ahol a cytogenetikai vizs
gálat a Ph+ sejtek eltűnésével jár 
együtt, a klinikai-haem atologiai sta
tus is rendeződik vagyis, leukaem iát 
nem lehet diagnosztizálni. Igaz, hogy 
az IFN-a az egyetlen olyan anyag, 
mellyel lényeges cytogenetikai reak
ció váltható ki, de megemlítendő, 
hogy ha ez nagyobb myeloszup
presszió nélkül következik be, ered
ménye akkor a legjobb ha a betegeket 
korán, azaz egy éven belül kezdik el 
kezelni. CML késői chronicus fázisá
ban a kom plett haematologiai remisz- 
szió 28%, a Ph-krom oszóm a szup- 
presszió viszont csak 5%. Ezzel szem 
ben HHT lényegesen hatásosabb, 
hiszen ebben a fázisban 72%-ban, ill. 
31%-ban eredm ényes azokban az ese
tekben, akik IFN -a-val szem ben re- 
zisztensekké váltak, vagyis kifejezet
ten rossz volt a prognózisuk.

A jövőben bizonyára m egkísérlik a 
HHT kom binációját egyéb IFN -a-hoz 
hasonló szerekkel, ami jogosnak ígér
kezik.

Bán András dr.

A C5R protokoll: nagy dózisú kemo- 
és sugárterápiás séma olyan primaer 
non-Hodgkin lymphomás betegek
ben, ahol nem ismert az immun- 
szuppresszió oka. Blay, J.-V. és mtsai 
(Department o f Medicine and Pediat
rics, Centre Léon Bérard, Lyon, F ran
ciaország): Blood, 1995,86, 2922.

A prim aer cerebrális non-H odgkin 
lymphomák (PCL) gyógykezelése a 
mai napig is vitatott azokban a 
betegekben, akiknél az im m unszup- 
presszió okát nem  lehet kideríteni. A 
folyamat prognózisa igen rossz, h i
szen öt év elteltével a betegeknek csak 
5-15%-a van életben, az átlagos élet
tartam pedig nem  több 10-16 hónap
nál. A daganat eltávolítása után  elég 
gyakori a korai relapszus és a post- 
operatív besugárzás sem javította a 
betegek életkilátásait. Hosszabb ta r
talmú rem issziót írtak le viszont ke
moterápia u tán , ill. a kemo- és sugár- 
terápia kombinálásával, jóllehet a két
fajta kezelés hatásában számottevő

különbség nincs. A kem oterápia csak 
akkor eredményes, ha olyan gyógy
szerekkel történik, melyek a vér-agy 
barrieren  (BBR) keresztül a tum orsej
tekbe jutnak. Mindeddig három  pros
pektiv vizsgálat eredményeképpen az 
átlagos teljes élettartam  közel volt a 
40 hónaphoz, amiből nyilvánvalóvá 
vált, hogy ez a fajta kezelés jobb, mint 
a radioterápia, vagy a radio- és kemo
terápia együtt, jóllehet utóbbi nem 
volt szelektív.

A szerzők rövid közleményükben 
azt a sém át ismertetik, mellyel a bete
geket két periódusban kezelték, még
pedig 1983-1986 és 1991-1994 között. 
M indössze 25 felnőttről számolnak 
be, akiket a prospektiv C5R jelzésű ke
m oterápiás protokollal kezeltek, ahol 
az immunszuppressziónak sem konge- 
nitális, sem pedig szerzett okát nem  
lehetett kideríteni -  pl. HIV-infekció, 
szervátültetés és előző immunszupp- 
ressziós terápia, ideszámítva a tartós 
corticosteroid terápiát is. A pontos 
diagnózist 25 betegben biopsziás 
m intából vagy az eltávolított daganat
ból állapították meg; szövettanilag el
sősorban diffúz nagysejtes anaplasz- 
tikus típust észleltek (n = 21), míg dif
fúz immunoblastos forma (n = 3) és 
Burkitt-lym phom a (n = 1) jóval k i
sebb számban fordult elő. A vizsgá
latok rendkívül sokrétűek és precízek 
voltak, kiterjedtek az üvegtestre és a 
retinára, a fizikális statust hasi és 
mellkasi CT-vel, valam int MRI-vel 
egészítették ki. A liquorban talált tu 
m orsejtek meningeális folyamatra 
utaltak. M indenki HIV-negatív volt. 
Az öt prognosztikus faktor a követ
kező: 60 éves életkorhatár, amennyi
ben kevesebb, akkor 0 pont, ha ennél 
több, egy pont; Ann-A rbor klinikai 
III-IV stádium; se. lactatdehydroge- 
nase; a tevékenység lem érhető ered
ménye; több m int egy extranodális 
szerv folyamata. Negatív esetekben 0 
pont, egyebekben egy pont alapján ál
lapították meg a prognosztikus inde
xet. Maga a C5R protokoll három  sé
ma kombinációja; 1. COP séma (cyc- 
lophospham id, vincristin, metho- 
trexat (MTX), hydrocortison és me- 
thylprednisolon rendszerint a kezelés 
első napján iv. és intrathecalisan) 2. 
COPADEM séma (vincristin, MTX (iv 
és i.th.), hydrocortison, folinsav, ad- 
riamycin, cyclophosphamid a m áso
dik napon, majd methylprednisolon, 
MTX és hydrocortison az 1-6, ill. 6. 
napokon ugyancsak iv. és i. th.; az

1824



egyes ciklusok között 21 napos szü
net) 3. CYM protokoll (MTX iv. és i. 
th., hydrocortison, folinsav cytosin- 
arabinosid folyamatos iv. infúzióban 
és i. th .-an majd hydrocortison). Ez 
két ciklusban történt 21 napos időkö
zökben. Végül 21-35 napos szünet 
után a kezelést sugárkezeléssel fe
jezték be: 200 cGyXlO a koponyára és 
200 cGyxl5 lökés form ájában a tu 
m orágyra centrálva.

A két periódus közül az elsőben 5, a 
m ásodikban 20 beteg részesült a fenti 
kezelésben. A betegek átlagos életkora 
51 év (16-70), többségük 60 évesnél 
fiatalabb, a két nem egyform án képvi
seltette m agát, a tevékenységi status 
1-4 között egyenletesen oszlott meg, 
akárcsak a nemzetközi prognosztikai 
index, am inek hasonlóképpen 1-4-ig 
terjedő fokozatai voltak. Komplett re- 
misszió (CR) 14 betegben volt elér
hető, míg parciális rem issziót (PR) 
négy esetben észleltek, mégpedig a 
kezelés befejezése után 4 hónappal. Az 
első hónap folyamán négyen haltak 
meg, éspedig a folyamat progressziója 
miatt, részben súlyos infekció követ
keztében és az egyik beteg azért, m ert 
a kezeléstől elzárkózott.

A m ellékhatások közül a leggyako
ribb a myeloszuppresszió. Láz és 
neutropenia a betegek 96%, 89%, 69% 
és 74%-ában keletkezett, mégpedig a 
kem oterápia második, harm adik, ne
gyedik és ötödik ciklusa után. Throm- 
bocytopeniát a betegek 20% -ában ta
láltak, de ezek rövid idejűek voltak és 
a neutropenia igen gyorsan rende
ződött, különösen akkor, am ikor a 
profilakszist granulocyta-koloniasti- 
muláló faktorral (G-CSF) egészítették 
ki. A throm bocytopenia 7 betegben 
elég nagyfokú volt, mivel a throm bo- 
cytaszám 25 000/ pl alatti értékre 
csökkent, am ikor throm bocyta-kon- 
centrátum  beadására volt szükség, 
egyik ilyen betegüket agyvérzésben 
veszítették el koponyasérülés után. A 
betegeket átlagosan két, ill. 5 évig le
hetett megfigyelni és a két időpont
nak megfelelően 70% ill. 56%-uk, volt 
életben.

A négy korai exitus abban az alcso
portban következett, ahol az életkor 
60 évesnél magasabb volt és a nem zet
közi prognosztikai index (IPI) a h ár
mas fokozatot meghaladta. M iután a 
kezelést 18 esetben m aradéktalanul 
sikerült befejezni, 32 hónap elteltével 
mindössze kettőnél következett be re- 
lapszus (25 és 96 hónappal a diagnó

zis óta) és ez az agyban keletkezett 
anélkül, hogy az agyhártyákat vagy 
más szerveket érintett volna. Érdemes 
megemlíteni azt a három  beteget, 
akiknél a COPADEM sém át valami
lyen okból meg kellett szakítani, akik 
4, 6 és 11 hónap elteltével meghaltak 
és a relapszus nem csak az agyban, 
hanem  a csontvelőben is kim utatható 
volt.

Végeredményben jó prognózis el
sősorban akkor várható, ha az életkor 
60 évnél alacsonyabb és az IPI index 
négy alatt van.

A nnak ellenére, hogy mindössze 25 
beteg eredményeiből messzemenő 
következtetéseket nem  lehet levonni, 
megjegyzendő, hogy a beteganyag 
nem  állt válogatott esetekből, és ép
pen ezért biztató, jóllehet hosszabb 
idő eltelte ad majd választ arra, hogy a 
C5R protokoll valójában hatásosabb- 
e a többinél.

Bán András dr.

Plasm a kicseréléses kezelés a k ritiku
san súlyos throm boticus throm bocy- 
topeniás purpurás betegekben. -
Knöbl, P. és mtsai (Dept, of Med. 1., 
Div. of Hematol. and Hemostaseol., 
Univ. of Vienna, A-1090 Vienna, Aust
ria): Intensive Care Med., 1997,23, 44.

A M oschowitz által 1924-ben leírt 
throm boticus throm bocytopeniás 
purpura  (TTP) ma is igen súlyos be
tegség, amelyet a m icrocirculatióban 
kialakult vérlemezke m icrothrom bu- 
sok okoznak, egyelőre ism eretlen ok
ból (az endotheliális sejtanyagcsere 
systemás zavara?). A bécsi, 11 szer
zőből álló m unkacsoport száma is bi
zonyítja, hogy a betegség felismerése, 
kezelése m a sem könnyű feladat, team 
m unka segíthet a beteg sorsának ala
kulásában.

6 beteg 12 epizódjának (közöttük 
2 csontvelő-transp lan tatió  akut 
lym phoblasticus, illetve chronicus 
m yelocytás leukaem ia m iatt) részle
tes ism ertetése során a szerzők k i
térnek  eseteik egyenkénti tárgyalá
sával a diagnosztika és a therapia 
nehézségeire is. A betegséget kiváltó 
okok különfélék, köztük infectiók, 
különböző gyógyszerek -  m int pl. a 
szerv transp lan tatiók  esetén alkal
m azott cyclosporin A -terhesség, 
m alignus és systemás betegségek 
szerepelnek.

3 év alatt 6 beteget észleltek, közü
lük csak 1 volt férfi. Az átlagos életkor 
23 év volt (19-től 44 évig). A vizsgált 
időszakban 3 betegnek volt az első at
tak után 2 hét -  5 hónap m úlva 1-3 re- 
lapsusa. A betegek felvételekor vala
mennyinek neurológiai tünete i voltak 
(több, m int 50%-ban görcsök és co
ma), továbbá jelentős haemolysisük 
és kifejezett throm bocytopeniájuk. 
Láz, vérzéses szövődmények, vese
érintettség a betegek felében volt. 
Coagulatiós zavart egyetlen esetben 
sem észleltek. Valamennyi beteg res- 
piratorikus tám ogatásra szorult, az 
egyik terhes nő relapsusai során is
mételten terhes lett, m indké t alka
lom m al intrauterin elhalás követke
zett. A másik előrehaladott terhességű 
nőbetegnél császárm etszéssel érett, 
egészséges leánycsecsemőt hoztak vi
lágra.

A kezelést extracorporealis kerin
gés létrehozásával végezték. Eseten
ként 50-80 ml plasm a/kg 3 ó ra  alatti, 
friss fagyasztott plasmával való cseré
je történt, annak figyelembevételével, 
hogy a kezelés miként alakult az ala
csony throm bocytaszám  és a kezdeti 
igen súlyos tünetek. Kiegészítő thera- 
piaként naponta 2-szer ad tak  0,75 
mg/kg adagban m ethylprednisolont, 
több esetben az első napon  23 mg- 
mal, majd felére csökkentve vincris- 
tint. Supportiv therapia szükség ese
tén történt.

A plasmacsere eredm ényes volt 
m inden esetben azokban a betegek
ben, akiken előzetes haem atológiai 
betegséget nem észleltek, 3 -5  plasm a
csere után a throm bocytaszám  jelen
tősen megemelkedett és a neurológiai 
tünetek megszűntek, a vesefunctio 
norm alizálódott. A 2 csontvelőtrans- 
plantatióban részesült beteg throm - 
bocyta száma csak m érsékelten emel
kedett, tüneteik ugyancsak m egszűn
tek a therapiára. A relapsusok az első 
attakével megegyeztek, a plasm acse- 
rére ugyanolyan kitűnően reagáltak. 1 
beteg, akinek súlyos szénhidrátanyag
csere zavara is volt, még a kezelés in
dítása előtt meghalt.

A TTP szerencsére ritkán  előfor
duló, de ma is súlyos k im enetelű be
tegség, melynek therapiájában a plas
m acsere új lehetőséget je len t még 
akkor is, ha a plasmaigény igen nagy, 
az esetleges infectió lehetősége is fenn
áll és speciálisan begyakorlott sze
mélyzet és műszereket igényel az ext- 
racorporeális keringés létrehozása.
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Mindezen hátrányok ellenére a szerző
csoport betegeinek sorsa bizonyította 
a plasm atherapia hatásosságát.

Iványi János dr.

ENDOSZKÓPIA

Endoscopos retrograd cholangiogra- 
phiát kísérő pancreas károsodás 
megelőzése gabexattal. Cavalini, és 
mtsai (Catedra Gastroenterologia, 
Univ, Verona): N. Engl. J. Med., 1996., 
335, 919.

A Vater papilla környékén végzett b e 
avatkozások, így az ERCP is a betegek  
mintegy 70% -ában se. amylase em el
kedést, akut pancreatitist idéznek elő. 
A szövődmények megelőzésére szá
mos szert, legújabban octreotidet a l
kalmaznak. A globexat (G) 417 D alton 
molekulasúlyú antigén tu la jdonsá
goktól m entes, szintetikus pro tease  
inhibitor. ív. infúzióban 15 perc u tá n  
éri el a megfelelő koncentrációt, fe
lezési ideje 55 mperc. Inaktív fo r
m ában a vesén keresztül ü rü l ki. 
Á llatkísérletben és emberen is k ivédi 
az endoscopos beavatkozásokat k ísé 
rő pancreatitist.

A szerzők multicentrikus, placebo- 
val kontrollált vizsgálatot végeztek 
435 ERCP vizsgálaton, ill. endoscopos 
sphincterotom ián átesett betegen. 215 
személy 100 mg G-t kapott in fúzió 
ban, melyet a beavatkozás e lő tt 30 
perccel kezdtek el s azt követően 12 
órán keresztül tartottak fenn. 220 
beteg placebot kapott. Analgetikus, 
szedativ szert, atropint, an tib io tiku 
mot nem  alkalmaztak. A se. lipase, 
amylase szintjét a beavatkozás e lő tt és 
azt követően 24 óráig ellenőrizték. 
Hasi fájdalom  jelentkezésekor UH- 
vizsgálat tö rtén t.

Az értékelést 418 betegen végezték 
el. Az ERCP előtt a se. amylase és/vagy 
lipase az esetek 22%-ában (m indké t 
csoportban 45-45 beteg) em elkedett 
volt. ERCP u tán  a hyperamylasaemia 
gyakorisága 69% volt, függetlenül at
tól, hogy a beavatkozás a pancreas- 
vezetékre, vagy az epeutakra terjedt, 
diagnosztikus célú volt, ill. sphinc- 
terotom ia is történt. Nem volt kü lö n b 
ség az enzim szint emelkedésben azok 
között, ak iknek bazalis koncentráció
ja norm ális, ill. emelkedett volt. A p la
cebo csoport betegeinek a vizsgálatot 
követő se. amylase szintje szign ifikán

san magasabb volt, m int a G-tal kezelt 
eseteké. A lipase tartalom ban nem 
észleltek hasonló különbséget. A bete
gek 10%-ában jelentkezett a beavat
kozás utáni hasi fájdalom (a placebo 
csoportban szignifikánsan gyakrab
ban) s ezt kifejezettebb hyperamylas
aemia kísérte. A d. pancreaticuson 
végzett beavatkozást gyakrabban kí
sérték klinikai tünetek.

Akut pancreatitis 5%-ban fordult 
elő. A G csoportban  2%, a kontroliok
ban 8% gyakorisággal. Itt sem volt 
különbség a diagnosztikus beavatko
zások, ill. sphincterotom ián átesettek 
között.

Fájdalomcsillapító kezelésre a G-tal 
kezelt betegek közül 12, a kontroll 
csoportból 24 szorult, utóbbiakon 
kétszer gyakrabban volt szüksége ha
si UH-vizsgálatra is.

Nem kívánatos gyógyszerhatás: 
hányinger, hányás, dyspnoe, hyper
tensio 2 G-tal és 6 placebóval kezelt 
betegen lépett föl. Az előbbiek közül 1 
(akut m yocardialis infarctus), az 
utóbbi csoportból 2 (akut pancreatitis 
következtében) halálozott el.

A szerzők véleménye szerint a G 
mérsékli a pancreas-károsodás sú
lyosságát a Vater papilla környéki 
beavatkozásokban, nem befolyásolja 
az enzim em elkedés gyakoriságát, 
csak annak m értékét.

Holländer Erzsébet dr.

Az endoscopos sphincterotomia szö
vődményei és prevenciója. Szerkesz
tőségi közlemény. Huibregtse, K. 
(Academic M ed. Ctr., Amsterdam): N. 
Engl.J. Med., 1996,335, 961.

Az ERCP diagnosztikus célból, vagy 
sphincterotom iával kombinálva az 
egyik legnehezebb gastrointestinalis 
endoscopos beavatkozás. Sikeressége 
függ a vizsgáló gyakorlatától, tapasz
talatától. A szövődmények gyakorisá
ga 10%, halálozás 1%-ban fordul elő.

A sebész, vagy endoscopos köteles
sége az invazív technikával járó szö
vődmények ismerete, azok m inim ali
zálása, m egelőzése, felismerése és ke
zelése. A szövődmények fokozatának 
és súlyosságának elbírálásában nincs 
egységes álláspont. A m ódszer beve
zetése u tán  20 évvel, 1990-ben történt 
az első consensus értekezlet, melynek 
definíciói széles körben elfogadottak. 
A szövődm ényeket klinikai és objek

tív kritérium ok: a haemoglobinszint 
csökkenése, az amylase növekedése 
alapján határozták meg. Az enyhe, 
mérsékelt és súlyos fokozatot a kórhá
zi kezelés tartam a, transzfúzió igény, 
invazív beavatkozás szükségessége 
alapján állapították meg. 1992-ben 
m ulticentrikus tanulm ány határozta 
meg a rizikó valószínűségét.

Korábbi vizsgálatok szerint az epe- 
u tak  átmérője nem  növeli a szövőd
m ény kockázatot. Később kiderült, 
hogy sphincterotom ia alkalmával az 
incisio hosszúsága és iránya, a szöveti 
coagulatio nagysága fokozott techni
kai gondosságot igényel azokban az 
esetekben, ahol keskeny az epeveze
ték. Mások szerint az Oddi sphincter 
dyskinesis m iatt végzett beavatkozás 
fokozott szövődményi kockázattal jár 
(21%), jóllehet a betegek 75%-a pa
naszmentessé válik.

Az epeút kanülálás nehézsége ese
tén a papillán kis metszést ejtenek, s 
ez fokozza a technikai kockázatot. Az 
ismételt epeút kanülálás oedem át, 
sphincter spasm ust okoz, a pancreas- 
nedv elfolyása átm enetileg akadályo
zottá válik. Utóbbi következtében az 
intrapancreatikus nyomás és vele 
együtt a pancreatitis kockázata nö
vekszik. Gyakorlott vizsgálónál a pa
pilla környéki manipulációra ritkáb
ban kerül sor, a szövődmények gyako
risága kevesebb, m int 1%. Gyakor
latlan endoscopos beavatkozását duo
denum  perforatio, súlyos vérzés is k í
sérheti. Azok a vizsgálók, akik hetente 
egynél több sphincterotom iát végez
nek, sokkal kevesebb szövődménnyel 
dolgoznak, m int a kevesebb beavatko
zást végzők. Indokolt, hogy a techni
kailag igényes sphincterotom ia n a 
gyobb centrum okban történjen.

A papilla körüli beavatkozások leg
gyakoribb, súlyos szövődményei a 
pancreatitis, melynek lefolyását ne
héz befolyásolni. Ezért is fontos a 
megelőzés, helyes technika alkalm a
zásával, secretio gátlással, az enzim 
aktivitás és a gyulladás akadályozásá
val.

Az ERCP-t követő pancreatitis fia
talokon gyakoribb. Ennek m agya
rázata az exokrin secretio időskori 
csökkenése lehet. A secretio gátlása 
glucagon, calcitonin, som atostatin, 
octreotid alkalmazásával nem  csök
kenti a hyperamylasaemia és pancrea
titis előfordulásának gyakoriságát. Az 
1979 óta megkísérelt globexat adago
lás hatásossága is marginális. A költ
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ségek (260 dollár) magasak. Az eddigi 
vizsgálatok közül csupán Cavellini és 
m tsainak e lapban megjelent közlése 
valószínűsítheti a szer preventív hatá
sát.

Holländer Erzsébet dr.

Endoscopos manometria a sphincter 
Oddi dysfunctio gyanújakor. W ehr
m ann, T., Jung, М., Caspary, W. F. 
(Medizinische Klinik II. Zentrum  der 
Inneren Medizin, Klinikum der Uni
versität, Frankfurt/M ain): Dtsch. m ed 
Wschr., 1996,121, 509.

A cholecystectomia utáni visszatérő 
„epés” panaszok irodalm i adatok sze
rin t 5-40%-ban fordulnak elő. Fel
tevések szerint, ha kizárható az o r
ganikus ok (choledochuskő, Vaterpa- 
pilla tu. stb.) a panaszokért a sphinc
ter Oddi disfunctiója (motilitási zava
ra) tehető felelőssé. A szerzők egy 
prospectiv tanulm ányt tettek közzé, 
ami választ keres, hogy vajon a be
tegek hogyan sorolhatók csoportok
ba, illetve, a különböző param éterek 
alapján felállítható-e az endoscopos 
m anom etria kivitelezésének szüksé
gessége.

A vizsgálatba 97 beteget vontak be, 
akik közül az ERCP organikus okot 
nem  fedezett fel a panaszok mögött.

A betegeket 3 csoportba osztották a 
panaszok: epegörcs, a laboratórium i 
eltérések: cholestasis, és az ERCP lele
te: tágult epeút és kontrasztanyaghal
mozódás az epeutakban alapján.

Az I. csoportban m ind  a 4 krité
rium  fellelhető. A II. csoportban a pa
naszok mellett legalább 2 tünet van. A
III. csoportba csak a panaszokkal ren 
delkezők kerültek.

Ezt követően került sor az endo
scopos m anom etriára. A 97 betegből 
83 esetben (86%) volt sikeres a vizs
gálat. M ind a 15, az I. típusba tartozó 
betegnél emelkedett volt a basalis 
sphincter Oddi-nyomás (>40 Hgmm). 
Ellenben a 38 II. típusú betegből csak 
23 (61%), míg a III. csoportba so
roltaknál a 30 betegnél csak 15 (50%)- 
nál erősítette meg a m anom etria a 
dysfunctiót.

Mindösszesen 4 betegnél volt k i
m utatható a tachyoddia [a Sphinc
ter m egszaporodott kontractiószám a 
(>8/m in)]. Ez utóbbi jelenség csak 2 
esetben járt emelkedett basalis nyo
mással.

A 83 betegből 10 esetben volt 24 
órán belül lezajló enyhe vagy közép
súlyos pancreatitis.

Következtetések:
1. Az endoscopos m anom etria az I. 

csoportú betegeknél nélkülözhető, 
mivel az EST elvégezendő és szük
séges. 2. A II. és III. csoportú betegek
nél biztosan kim ondani a sphincter 
Oddi dysfunctiót csak a m anom etria 
után lehet és therapiás konzekvenciát 
is csak ezen vizsgálat u tán  javasolt le
vonni, vagyis az em elkedett basalis 
sphincternyom ás indokolja az endos
copos sphincterotóm iát. 3. Az EST in
dikációjának felállítására -  nem  or
ganikus okok miatt -  jelenleg más 
vizsgálat nem egyértelműen elfoga
dott (pl. szcintigraphia).

A vizsgálat egyelőre a magas költ
ség és a nem  kevés pancreatitis miatt 
nem lehet ru tin  eljárás. A vizsgálatot 
term észetesen meg kell előznie a pa
naszok esetén a laboratórium i, az UH, 
az ERCP vizsgálatoknak is. Megjegy
zendő, hogy 97 beteget 143-ból vá
lasztották ki, ahol a vizsgálatból ki
zárt 46! betegnél organikus okot talál
tak (choledocholith 33, papilla cc 3!, 
pancreas tu. 2 stb. [Ref.: figyelmeztető, 
hogy a „postcholecystectomiás”pana
szok 32%-ában organikus okot sike
rült igazolni.]

A vizsgálat igazán hasznos, hiszen 
egyértelművé teszi, hogy kinél kell 
feltétlenül elvégezni az EST-t és így a 
többi betegnél megkíméli az endosco- 
post, hogy feleslegesen „feláldozza” a 
Vater papillát.

Bende János dr.

A z  5 mm-es vagy annál kisebb át
mérőjű, sigmoidoscopiával felfede
zett adenomák jelentősége. Read, T. E. 
és mtsai [Dr. Butterly] (Sect, of 
Gastroent., Lahey-Hitchcock Med. 
Cent., 41 Mail Rd., Burlington, MA 
01805): N. Engl. J. Med., 1997,336, 8.

A  flexibilis sigmoidoscoppal tör
ténő szűrővizsgálatoknak köszönhe
tően egyre több rectosigmoidális 
polypus kerül felfedezésre. Vitatott 
az irodalom ban, szükséges-e ilyenkor 
colonoscopiát végezni, azt feltételez
ve, hogy a polypus a colon felsőbb 
szakaszán lévő neoplasztikus elvál
tozás jelzője lehet? Az eddigi tanul
mányok eredményei nem m eggyőző
ek, m ert egyrészt retrospektívek,

m ásrészt pedig panaszokkal jelentke
ző betegeket is bevetettek beteganya
gukba.

Szerzők 1992-1995 közötti beteg
anyagában csak panasz- és tünetm en
tes betegek szerepelnek, kiknél flexi
bilis sigmoidoscoppal végzett szűrő- 
vizsgálat alkalmával szövettani vizs
gálattal is igazolt benignus adenom át 
találtak, majd ezután colonoscopiát 
végeztek. Az adenom ákat 3 csoportra 
osztották. „Apró” adenom ának neve
zik az 5 mm-es vagy ennél kisebb 
polypusokat, „kicsi”-nek a 6-10 mm- 
es és „nagy”-nak a l l  m m -es vagy an
nál nagyobb adenomákat. A statiszti
kai kiértékelést a Fisher-test alapján 
végezték.

Összesen 3496 beteget vizsgáltak 
sigmoidoscoppal, akiknél 311 neo
plasztikus rectosigmoidális polypust 
találtak (22%). Ezekből 108-at külön
böző okokból tanulm ányukból kizár
tak. (Nem voltak panaszm entesek, 
colorectális anam nézisük volt, nem 
volt teljes a kivizsgálás, nem  tudták 
követni őket stb.) A m egm aradt 203 
beteg mindegyikénél colonoscopiát 
végeztek, azonban 19 esetben nem  
tudtak  a coecumig feljutni, ezeknél 
levegő-kontrasztos irrigoscopiát vé
geztek, ami m inden esetben negatív 
volt.

E 203 beteg közül 137 tartozott az 
apró, 52 beteg a kicsi, 14 pedig a nagy 
„jelző” polypusos csoportba. Colono- 
scopiával az apró polpusos csoport
ból 40 esetben (29%) találtak neoplas- 
m át a proximális colonban, a kicsi 
adenom ás csoportból 15 esetben 
(29%), a nagy polypusos csoportból 
14 esetben (57%). Ezek közül az első 
csoportból 8 (6%) volt az előrehala
dott stádium ú neoplasma (10 m m -nél 
nagyobb, villosus vagy dysplasiás 
adenom a, in situ vagy evidens car
cinom a), a m ásodik csoportból 5 
(10%), a harm adik csoportból 4 
(29%).

Az apró polypusos csoportból 2 
esetben találtak a proximális colon
ban in situ carcinomát, 2 esetben I. 
stádium ú carcinomát, a nagy polypu
sos csoportból 1 esetben III. stádium ú 
carcinom át. Az eredményeket részle
tes táblázatokban m utatják be. A jelző 
rectosigm oidális polypusok nagysága 
és szám a nem  volt arányban a prox. 
neoplasm ák számával és jellegével, 
kivéve a nagy polypusok csoportját, 
ahol több volt az előrehaladott prox. 
neoplasm a (p = 0,02).
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Mivel m ár az apró és kicsi jelző 
polypusok esetében is m agasabb a 
prox. neoplasm ák előfordulása, m in t a 
norm ál populációban, m inden ilyen 
esetben javasolják a colonoscopia el
végzését. A talált malignus elváltozás 
ennek következtében többnyire idő
ben m egoperálható, a benignus ade- 
nomák pedig a colonoscopon keresz
tül eltávolíthatóak.

Metzl János dr.

MOLEKULÁRIS
ORVOSTUDOMÁNY

A legutóbbi időben ismertetett here
ditaer hyperferritinaemiás-cataracta- 
szindróma molekuláris bázisa: fer
ritin mutáció a ferritin L-alegység 
gén transzportvas-tényezőben (A 
„Verona-mutáció”). Girelli, D. és 
mtsai (Inst, of Medical Pathology, 
Chair of Internal Med., University of 
Verona, and  Service of M edical 
Genetics, CSS Hospital, San G iovanni 
Rotondo, Foggia,Olaszország): Blood, 
1995,86,4050.

A szerzők m ostanában egy új gene
tikai zavart, mégpedig a hereditaer 
hyperferritinaemiával kapcsolatos ca- 
taracta-szindrómát közöltek, am ire 
többek között mindkét szem konge- 
nitalis cataractája és em elkedett se- 
rumvas jellemző. A ferritin a szer
vezetben szinte mindenütt előforduló 
vasraktár fehérje, aminek a m olekulá
ris héja 24 nehéz és 19 könnyű alegy
séget tartalm az. A nehéz (H) és k ö n 
nyű (L) alegységek génjei a 11 és 19-es 
krom oszóm ákon találhatók. A fer- 
ritin-szintézist az elemi részekhez 
kapcsolt fehérje (IRE-BP = iron-res- 
ponsive elem ent binding protein) 
szabályozza. Vashiányban a citoszol- 
ban található 90 000 m olekulasúlyú 
fehérje a ferritin  mRNA-hez lokalizált 
5’ le nem  fordított régiójában az IRE- 
hez kapcsolódik és ezzel felfüggeszti a 
transzláció folyamatát. Alternálva, 
vasfölösleg az IRE-BP affinitását 
csökkenti a ferritin-mRNA IRE hu
rokban, am inek effektiv transzláció 
hiány lesz a következménye. Ugyanez 
a hatás érvényesül akkor is, ha a 
szervezetben nincs carcinom ás v. 
gyulladásos folyamat, ami egyik pél
dája kom plex eukaryotákban a poszt- 
transzkrip tív  génszabályozásnak. Ha
sonló elváltozás a herediter haem o

chromatosis, ahol a vasraktár növeke
dését fokozott vasfelszívódás váltja ki 
és szintén em elkedett ferritin-tükör 
jellemzi. Az újonnan felismert fejlő
dési rendellenesség viszont nem  függ 
össze a fokozott vasraktározással és 
kétoldali kongenitális nucleáris cata- 
ractával, ami ugyancsak autosom -do- 
mináns m ódon öröklődik. Mióta a 
ferritin L-alegységét ellenanyag-tech
nikával képesek meghatározni, fel
vetődött az a probléma, hogy a folya
matban a 19-es korom oszóm a L-al
egység génjének valamilyen szerepe 
van (a 19ql3.3 —* 19qter régió). Sőt az 
is valószínű, hogy a 19-es krom oszó
ma fenti régiójában talált elváltozás
nak kapcsolata van a szemlencse rost
képződésével, aminek szerepe van a 
hályog keletkezésében. A közlemény
ben az 5’ UTR m utációt ismertetik.

Röviden visszatérnek az 1995-ben 
közölt esetismertetésre, ahol a betegek
ben a szemelváltozáson kívül em el
kedett 950-2259 pg/1 se. ferritin-tük- 
röt találtak. A veleszületett haem o- 
chrom atosistól eltérően a se. vas és 
transferrin  saturatio norm ális, ill. 
alacsony volt, sem a májban, sem a 
csontvelőben nem  találtak fokozott 
vasraktárt. Eredetileg két családról 
volt szó és az egyiknek hat tagját vizs
gálták, m ost az apa és két gyereke volt 
beteg, a többiek egészségesek.

A ferritin-L-gén négy exonját és az 
5’ UTR-t annak kiderítésére vizs
gálták, hogy tartalm aznak-e nucleoti
da cserélődést. A beteg családtagok
ban kóros csíkot m utattak ki elektro- 
forézissel és a fragm entum  a gén 5’ 
UTR-jének bizonyult. Szekvencia ana
lízissel a ferritin-L génszekvencia 147. 
nucleotida pozícióban G —»C pótlást 
figyeltek meg, ami a közlemény egyik 
ábráján látható.

Az új szindróm a a ferritin szintézis 
zavarának a következménye, függet
lenül a vasraktáraktól. Helytelen 
diagnózis esetében, így hereditaer 
haem ochrom atosisban, vérlebocsátá- 
sok hatására elég ham ar vashiány 
anaemia keletkezik, jóllehet a serum  
ferritin tükre magas m arad. A leírt 
ún. „Verona-mutáció” tulajdonkép
pen G —»C szubsztitúciónak felel meg 
az 5-bázis szekvencia harm adik  
reziduum ában (CAGUG), ami az IRE 
hurokstruk túrára  jellegzetes. A fer- 
ritin-szintézis vasmediált szabályo
zásához IRE feltétlenül szükséges. 
Egyértelmű bizonyíték van arra, hogy 
az IRE-BP az IRE-t felismeri, m ég

pedig m int szekvenciális, ill. s tru k tú 
ramotívumot, aminek a ferritin transz
lációja lesz a következménye, de csak 
akkor, ha a vasraktárak telítődtek. 
Végeredményben a hurok egyetlen 
bázisának a deletiója m egszünteti a 
beteg sejtekben a vasmediált transzlá
ció szabályozását. További vizsgála
tokból az derült ki, hogy az IRE- 
mutáns interakció az IRE-BP-vel 
szemben 28-szor kisebb affinitású, 
m int a natív RNA Ezek az in vitro 
vizsgálatok ú jra rám utatnak a G -»C  
mutáció fontosságára, amit a közle
mény szerzői m utattak ki „hyperfer- 
ritinaemiás cataraca szindróm ában”. 
Mivel az IRE/IRE-BP interakció m eg
változik a Verona-mutáció a ferritin- 
mRNA transzláció csökkenését ered
ményezi és ennek vasszenzitív korlát
lan ferritin-szintézis lesz a következ
ménye. Ezek szerint az újonnan felis
m ert szindróm a egyedülálló em beri 
modell, és betekintést nyújt a vas-ho- 
meostasis in vivo szabályozásába. Az 
viszont igaz, hogy még nincs világos 
elképzelésünk erről a fejlődési rend 
ellenességről. Az öröklődő szürkehá
lyog geno- és phenotípusa heterogén, 
ezért elképzelhető, hogy a szem len
cse-specifikus fehérjéket kódoló gé
nek diszfunkciója váltja ki és az 
sincs kizárva, hogy a szem lencse kö 
rüli szövetek valamilyen elváltozása 
okozza. Ma még nem lehet tudni, 
hogy az L -ferritin-gén pontm utáció  
hogyan ind ítja  el a m egváltozott ex
pressziót az MP19-gén közelében. 
Másrészt érdem es megjegyezni, 
hogy a vasanyagcsere em lített zava
rának is van szerepe a cataracta  lé t
rejöttében. A vas-ionok többek kö
zött azokat a reakciókat katalizálják, 
melyek a szemlencse oxidativ folya
matait gyorsítják és ennek az a követ
kezménye, hogy sejtek képessé válnak 
aktív ferritin-szintézisre. Aztán vas
tartalm ú idegentest is okozhat sidero- 
sist, ami a szürkehályog kialakulásá
val jár együtt. Leírtak hypersiderosist 
vas-chelatorok, így pl. desferrioxamin 
terápia után is.

Hogy a fenti hypothesisek meg- 
állják-e a helyüket, még vizsgála
tokra lesz szükség azzal a m olekulá
ris m echanizm ussal együtt, am i a 
ferritin-szintézis zavarával és a szem 
lencse elszürkülésével já r együtt.

Bán András dr.
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A DOHÁNYZÁS ÁRTALMAI

A dohányzás és az időskori maku- 
ladegeneráció nőknél. Seddon, J. M., 
Willet, W. C., Speizer, F. E. és mtsai 
(Epidemiology Unit, Massachussets 
Eye and Ear Infirmary, USA): JAMA, 
1996,276, 1141.

Az időskori makuladegeneráció (Age- 
Related Macular Degeneration = 
AMD) a súlyos látásromlás fő oka az 
USA-ban, gyakorisága 75 év felett 7%. 
Pathogenezisében az oxidativ stressz
nek, az antioxidánsok csökkent szint
jének és keringési elégtelenségnek tu 
lajdonítanak szerepet. M indezen té
nyezők létrejöttében szerepe lehet a 
dohányzásnak, azonban prospektiv 
tanulm ány mindezideig ezt nem  iga
zolta.

1976-ban kezdődött egy nővérek
nél végzett egészségügyi tanulm ány 
(Nurses’ Health Study), melyben 
121 700 nővér (30-55 éves korig) vett 
részt. 1992-ig a követési arány 90%-os 
volt. Jelen tanulmányba azt a 31 843 
nővért vették bele, aki a dohányzással 
kapcsolatos kérdéseket megválaszolta 
és aki 1980-ban 50 éves, vagy idősebb 
volt. Postán küldött kérdőíveket kel
lett kitölteni, majd az adatokat 2 
évente felfrissítették a rizikóténye
zőkre, a dohányzásra és az újonnan 
diagnosztizált AMD-re vonatkozóan. 
Akiknél az AMD 1980 előtt ism ert 
volt azokat kizárták a tanulmányból. 
Az AMD diagnózisa esetén a beteg 
szemorvosától egy adatlap kitöltését 
kérték, melyben a látásélességről, az 
AMD tüneteiről érdeklődtek. Csak 
azokat az eseteket vonták be a tanul
mányba, melyeknél a látásromlás leg
alább 20/30, vagy rosszabb volt egy 
vagy m indkét szemen és más okát a 
visusrom lásnak nem találták. Az 
AMD 2 fő csoporta osztható: száraz és 
exsudativ m acula degeneratióra.

1992-ig 1527 nő jelezte az AMD 
diagnózisát, de ezek 67%-ban (1016) 
ezt a szemorvos nem erősítette meg, il
letve más betegségről (maculalyuk, oe
dema, diabeteszes retinopathia) volt 
szó. Összesen 511 esetben igazolódott 
az AMD diagnózisa és ebből is csak 215 
eseten felelt meg a tanulmány kritériu
maként megszabott 20/30-ad vagy 
rosszabb látásélességnek. 138 esetben 
száraz típusú, 77 esetben az exudatív tí
pusú AMD igazolódott.

A dohányzó résztvevőket a meny- 
nyiség alapján két csoportra osztották

és a dohányzási szokásokat 2 évente 
felm érték. 1980-ban a vizsgált nők 
28%-a dohányzott, 28% abbahagyta 
és 44% soha nem dohányzott. 1992-re 
az arányok úgy változtak, hogy 17% 
jelenlegi, 39% korábbi dohányos volt, 
és 44% soha nem dohányzott. A jelen
legi és a korábbi dohányosoknál szig
nifikánsan magasabb volt (1,9-szeres, 
P 0,004) az AMD előfordulása, mint a 
soha nem  dohányzóknál és külö
nösen magas volt az arány (2,7-szeres 
P 0,004) azoknál a jelenleg is do
hányzó nőknél, akik 25/nap cigaret
tánál többet szívtak. Az AMD rizikója 
a dohányzást abbahagyóknál idővel 
csökkent ugyan, de olyan lassan, 
hogy a vizsgált periódusban  nem  ér
te el a soha nem dohányzók rizikó
szintjét.

A prospektiv tanulm ány ered
ménye bizonyította, hogy a dohányzás 
növeli az AMD rizikóját. Mivel az 
AMD gyakori elváltozás 60 évesnél 
idősebbeknél, a dohányzás pedig el
kerülhető szokás, nyilvánvaló, hogy a 
vaksághoz, vagy jelentős látásrom 
láshoz vezető AMD nagy része meg
előzhető lenne. A dohányzás csökken
ti a HDL cholesterol szintet, növeli a 
trom bociták aggregációját és a fib- 
rinogén szintet, ami trom bózishoz 
vezethet, az érhártya (choroidea) vér
áram lásának károsításával hypoxiá- 
hoz, ischaemiához, m ikroinfarctusok- 
hoz vezethet, ami a m acula degenera- 
tív elváltozásait okozhatja. A dohány
zás fokozza az oxidativ stresszt és a 
lipid peroxidációt az antioxidánsok 
plasma szintjének csökkentésével, 
ami ugyancsak retina károsodáshoz 
vezethet. A macula a retina centrális 
része, elengedhetetlen az éleslátáshoz, 
így AMD-ben történő károsodása az 
idős em berek életminőségét jelentő
sen rontja. Jelen tanulm ány adatai 
szerint a dohányzás elkerülésével az 
AMD csökkenthető, ami méginkább 
aláhúzza az egészségügyben dolgo
zók szerepének fontosságát a betegek 
nevelésében és felvilágosításában a 
dohányzás ellen.

Biró Zsolt dr.

A dohányzás és az időskori maku
ladegeneráció rizikója férfiaknál.
Christen, W. G., Glynn, R. J., M anson, J. 
A. és m tsai (Divison of Preventive 
Medicine, Boston, USA): JAMA, 1996, 
276, 1147.

Az időskori m akuladegeneráció (Age- 
Related Macular Degeneration =AMD) 
az USA-ban a 65. év felett a vakság fő 
oka. Sem a pathogenezise, sem a rizi
kó tényezők egyértelm űen nem is
m ertek. Az esetek egy kis részében, 
am ikor az elváltozás a foveola terüle
tében érújdonképződéssel jár, laser 
kezelés végezhető. A szerzők prospek
tiv tanulm ányukban a dohányzás és 
az AMD incidenciája közötti kapcso
latot vizsgálták, egy orvosok egészsé
gét elemző, 1982-ben indult tanul
m ány (Physicians’ H ealth Study) ré
szeként, ami 40 és 84 év közötti férfi 
orvosokat érintett. A résztvevők kér
dőívben válaszoltak dohányzási szo
kásaikról (soha, régebben, jelenleg is 
dohányzók, illetve <1 csomag/nap, 
1-2 csomag/nap, >2 csom ag/nap) és a 
kérdőíveket évente ism ét kitöltötték.

Évente rákérdeztek a jobb/bal szem 
látásrom lására, illetve AMD diag
nózisára. A vizsgálatban 21 157 orvos 
vett részt, akiknél kezdetben AMD 
nem  szerepelt és akiknél a követési 
idő legalább 7 év volt. Az adatgyűjtés 
során az AMD diagnózisának idő
pontját, az akkori látásélességet és azt 
az időpontot vizsgálták, am ikor a lá
tásrom lás meghaladta a 20/30-ot. 
1995. júniusáig a beküldött adatok 
közül 531 esetben igazolódott AMD. 
268 esetben a látásrom lás 20/30-nál 
nagyobb m értékű volt és 64 esetben 
ún. exsudativ típusú AMD igazoló
dott.

A tanulm ány kezdetekor a részt
vevők 11%-a dohányzott, 39% már 
abbahagyta, 50% pedig soha nem 
dohányzott. A dohányzás abbahagyá
sa után  is az AMD kialakulásának 
rizikója sokáig magas m aradt, ha ko
rábban >1 csomag/nap mennyiséget 
szívtak. A férfi orvosok nagy cso
portján végzett prospektiv vizsgálat 
szerint a dohányzás dózistól függően 
fokozza az AMD kialakulásának a 
rizikóját. Az 1 csom ag/nap m ennyi
ségnél többet dohányzók között 2-3x 
nagyobb az AMD kialakulásának ri
zikója a soha nem dohányzókhoz ké
pest, m íg az 1 csomagnál kevesebbet 
dohányzók rizikója szignifikánsan 
nem  nagyobb. A dohányzást abba
hagyok között azoknál, akik > 1 cso
m ag/nap mennyiséget szívtak, az 
AMD rizikója még hosszú évekig 
40-80% -kal magasabb volt a soha 
nem dohányzókhoz képest. A jelen 
közlemény az első, ami prospektiv 
tanulm ányban igazolta, hogy az AMD
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kialakulásának rizikója erős d ohá
nyosoknál a dózistól függően 2 -3 - 
szoros a nem  dohányzókhoz képest. 
Az oki összefüggéseket keresve, a 
szerzők a füstben lévő oxidánsok sze
repét, az érhártya (choroidea) é rren d 
szerének károsodását és a véráram lás 
változásait hangsúlyozzák, melyek is
chaemia révén a maculatáj degenerá
ciójához vezetnek.

A vizsgálat eredményének k ü lö n 
leges jelentőséget ad az a tény, hogy  
egy olyan rizikó tényezőre hívja fel a 
figyelmet, am inek elkerülésével a sú 
lyos, látásvesztéshez vezető szem é
szeti elváltozás megelőzhető, ugyan 
akkor a m ár kialakult betegség keze
lése nem m egoldott.

Biró Zsolt dr.

A terhesség alatti anyai dohányzás és 
az asthmás családi anamnézis hatása 
az újszülöttek légzésfunkcióira. Stick, 
S. M., Burton, P. R., Gurrin, L. és m tsai 
(Dept, of Respiratory Medicine, P r in 
cess, M argaret Hospital for Children,
G. PD Box D184, Perth 6001, W estern 
Australia): Lancet, 1996,348, 1060.

Dohányzó anyák csecsemőinek csök
kent légzésfunctiói vannak és gyak
rabban alakul ki náluk sípoló légzés. A 
méhen belüli dohányfüst expozíció 
hatásáról -  a postnatalis expozícióval 
ellentétben -  kevés adat áll rendelke
zésre. Egy előzetesen érvényesített 
nem invazív módszert, a peak tidal 
exspiratory flow idejét (tPTEF) viszo
nyították a kilégzési időhöz (tE) ú j
szülötteknél közvetlenül a szülés 
után, hogy megvizsgálják a m éhen b e 
lüli dohányfüst és az asthmás családi 
anamnézis hatását az újszülött lég- 
zésfunctióira. Azt feltételezték, hogy 
prenatalis faktorok -  dohányfüst ex
pozíció és az asthmás családi an am 
nézis -  kedvezőtlenül érintik a légzés- 
functiókat és alacsony tPTEF/tE é r
tékkeljárnak.

500 olyan egészséges csecsemő lég- 
zésfunctiós adtait gyűjtötték össze, 
akik édesanyja résztvett a nyugat
ausztráliai Terhességi Csoport tan u l
m ányában (WAPCS). Ez a vizsgálat 
gyakori ultrahang és doppler hullám ú 
vizsgálatok ellenőrzésével a neo n a ta 
lis m orbiditás csökkentését feltételezi. 
2900 egym ást követő anyát vontak  be 
a vizsgálatba és random m ódon az in 
tenzív ágba (18., 24., 28., 34. és 38. h é t

ben végzett képalkotó vizsgálatok), 
vagy a szabályos ágba (a 18. héten 
végzett egyetlen képalkotó vizsgálat, 
melyet csak akkor egészítettek ki 
újabb vizsgálattal, ha klinikailag 
szükséges volt) soroltak.

A WAPCS m egindulása után egy 
évvel kezdték a csecsemők ezen lég- 
zésfunctiós vizsgálatát. A csecsemő 
nyugodt alvása alatt, a szülés után 
médián 58 órás életkorban (26-159 
órás újszülötteknél). Nem kalibrált 
induktance pletizm ográfiát használ
tak, mely nem  igényel arcmaszkot. A 
maszk ugyanis meg tudja változtatni 
a légzésmintát. A nem  kalibrált térfo
gatszignált elkülönítették az áram lás
tól és a légzésszám, total belégzési idő, 
tE, és tPTEF kiszám olására használ
ták.

Az anyák dem ográfiai, orvosi kér
déseket, terhességet jellemző és do
hányzási szokásokat tartalm azó kér
dőívet válaszoltak meg. Szérum co- 
tinin (nikotin m etabolit) méréseket is 
végeztek az anyák egy részénél (238), 
hogy a dohányzási önbevallásokat el
lenőrizzék. A m édián cotinin kon
centráció és a bevallott cigaretta fo
gyasztás m ennyisége korrelálnak.

A dohányzó anyák gyermekei 
könnyebbek és rövidebbek voltak, 
mint a nem dohányzó anyáké.

461, 37. gesztációs hétnél idősebb 
csecsemőről nyertek értékelhető ada
tokat. A tPTEF/tE-пек többváltozós 
regressziós analízissel vizsgálva m a
tematikailag szignifikáns (p<0,05) 
előrejelzője a következő öt covarians: 
a légzési szám (ß coefficiens 10 lég- 
vét/perc 0,018 [SE 0,005], p<0,01), 
az újszülött ó rában megadott kora 
(ß coefficiens/10 h -0,008 [0,003], 
p <0,01), az anyai dohányzás (>10 ci
garetta naponta; az elsőfokú rokonok 
asthmás családi anamnézise (ß coeffi
ciens -0,049 [0,022], p <0,01), a te r
hesség előtti és alatti anyai hyperten
sio (-0,037 [0,015], p<0,02), és az 
asthmára vonatkozó családi anam né
zis (-0,028 [0,014], p< 0 ,05). A napi 10 
cigarettánál többet dohányzó anyák 
újszülötteinek volt a legalacsonyabb 
átlagos tPTEF/tE értékük és a nem  
dohányzó anyáknak volt a legm aga
sabb átlagos tpTEF/tE értékük 
(p < 0,05). Szignifikáns dózisválasz 
hatást lehetett igazolni az anyai do
hányzás és az újszülött tPTEF/tE 
hányadosa között.

A m éhen belüli dohányexpozíció, a 
családban előforduló asthma, az anya

terhesség alatti hypertensiója születés 
utáni csökkent légzésfunkcióval tá r 
sul. A szerzők azt feltételezik, hogy 
ezen faktorok a m éhen belüli tüdőfej
lődést adverz m ódon érintik. Ez azt 
feltételezi, hogy ezen faktorok a m é
hen belüli tüdőfejlődést kedvezőtle
nül befolyásolhatják és rontják a ké
sőbbi évek légzési kilátásait.

Mezei Györgyi dr.

EGÉSZSÉGÜGYI
SZERVEZÉSTUDOMÁNY

Gyoran növekednek a betegségi ki
adások Belgiumban. Meijer Van P u t
ten, J. B., Ned. Tijdschr. Geneesk., 
1996,140, 2014.

Az előző években a belga korm ány 
még kézben tarto tta  az eü.-ben az 
árakat, de ez évben a kiadások átlép
ték a határokat. Az első 5 hónapban 
1996-ban 19%-kal többet adtak ki. 
Kezdetben a túllépést a grippejár- 
ványnak tulajdonították (ami közel 
3000-rel növelte a halálozást), de m ost 
is nőnek még a kiadások és ez m ár 
nem tartható (De Standaard, szept.
13.). A betegségi költségek látványos 
növekedését a kórházi kiadások n ö 
vekedése, a gyógyszerárak és az o r
vosi honorárium ok növekedése okoz
ta. Hogy ezek m iért növekedtek, még 
nem tudható. Talán az egyetemi k ó r
házak dráguló kezelése, a drágább 
gyógyszerek megjelenése, az orvosi 
honorárium oknál a növekvő kereslet, 
a növekedő kis-sebészeti beavatkozá
sok okozhatják (radialis keratotom ia, 
„fototeráiás keretektomiák”). A kor
mány szám ára nem  lesz egyszerű ezt 
a felfelé m enő trendet megállítani, 
m ert a tavaszra időzített rendelkezé
sek (kötelező nyugdíjazás, orvosi k i
képzésben a num erus clausus beveze
tése, a drágább gyógyszerek forga
lomba kerülése és mindkettőnél a cél 
az orvosi létszám  csökkentése) rövid 
távon nem  lesznek hatásosak és egy
általán még kérdés, hogy végrehajtás
ra kerülnek-e, m ert nagy nyugtalan
ságot keltettek az orvosok között. Fő
leg a korai nyugdíjazás keltett nagy el
lenszenvet. Jacques De Toef, a belga 
orvosi szakszervezet elnöke m ár fe- 
nyegetődzött, hogy minden felügyelő 
szervezetből kilép (De Morgen, szept. 
16.). Ezen kívül nagy az egyenetlenség 
egy csoport qualitativ és quantitativ
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norm a rögzítésére, De Toef m inden 
szabályozást üdvözöl, mellyel ezek az 
eü. emelkedését biztosítják, de ezeket 
nem  lehet és szabad kötelezővé tenni. 
Az orvosok m inden felülről jövő nor
m ánál az eü. szabad gyakorlásának 
korlátozását látják. Az árak emelkedé
sét a betegbiztosítók aggodalommal 
szemlélik. 1994 óta ők is felelősek a 
budget túllépéséért. Korábban a belga 
korm ány mindig segítőén avatkozott 
be, ha a betegbiztosítók túl sokat 
költöttek, de m ost m ár a betegbiz
tosítóknak m aguknak kell rendbe
hozniuk a költségvetésüket. A szo
ciális ügyek minisztere, Magda de 
Galan feladata a gyors m egtakarítá
sok megszervezése.

Ribiczey Sándor dr.

Németországban leállították a medi
kusok felvételénél a tesztelést. Meijer 
Van Putten, J. B., Ned. Tijdschr. Ge- 
neesk., 1996,140, 2060.

1996-1997. tanév kezdetén leállították 
Németországban a felvételre jelentke
ző medikusoknál a tesztelést, ezután a 
középiskolai záróvizsgák alapján a 
m edikusok 60%-át felveszik és 40%- 
át csak bizonyos várakozási idő után 
(Süddeutsche Zeitung szept. 20.). A 
m edicinát választó hallgatók csökke
nését a német eü.-ben tapasztalható 
negatív propaganda okozta. A társa
dalom  benyomása, hogy a túl sok or
vos harcol ugyanazon betegekért, 
akár m int a seregélyek teszik ezt. Most 
csupán csak 2,1-en kerülnének m in
den hallgatói helyre, 1980-ban, ami
kor bevezették a felvételhez szükséges 
tesztelést, még 8 esett egy várható 
hallgatói helyre. A m ostani csökke
nésnél az eddigi tesztelési költséget -  
5 millió m árkát egy évre -  nem  tartják 
m ár aktuálisnak. A tesztelést évente 
vitatták. A kritikusok szerint az érett
ségi bizonyítványok a term észettudo
mányi tanulmányok terén m ár meg
felelnek, ezen kívül évente szóbeszéd 
is keringett a vizsgafeleleteknél az 
előzetes begyakorlás lehetőségéről. A 
vizsgáknál hírek m erültek fel, hogy 
egyes professzorok saját hallgatóikat 
kikeresték a tömegből (Süddeutsche 
Zeitung, szept. 23.). Az új egyetemi 
tanulm ányi törvény tárgyalása a leg
nagyobb titoktartással történik, és 
meg akarják szabadítani az egyete
meket a felvételi döntésektől. Sok pro

fesszor szerint m egszabadulnak a 
hallgatóik nyomásától. Egy ham burgi 
tanár szerint a hallgatók 60%-a nem 
is alkalmas a továbbtanulásra. Az 
egyetemek egyedül állnak abban, 
hogy m inden jelentkezőt fel kell ven
niük. M indenütt m ásutt megkövetelik 
a megfelelő minőséget. Hogy m inden 
jelentkező a középiskolai végbizonyít
vánnyal rendelkezvén, eleve képessé 
vált a továbbtanuláshoz azzal nem 
törődnek a bírálók. A Süddeutsche 
Zeitung szerint mégis szükség volna 
egy szelekcióra, még, ha ez nem  is 
javítana a m ostani helyzeten; szerinte 
3 egyetemen kellene vizsgázniuk, si
ker esetén kerülnének a jelentkezők a 
központi listára. A legtöbb esetben a 
döntés megegyezne az érettségi bizo
nyítványokéval, legfeljebb egy beszél
getés kellene a jelöltek kiválogatásá
hoz. Igaz, hogy a beszélgetés 350 000 
professzori órába kerülne. „Vajon a 
túlterhelt egyetemeknek nincsen jobb 
dolguk, m int a döntések m egis
métlése?” -  kérdezi az újság.

Ribiczey Sándor dr.

Nagy-Britanniában az Interneten át 
lehet gyógyszerhez jutni. Meijer Van 
Putten, J. B., Ned. tijdschr. Geneesk., 
1996,140,2061.

Egy, a Bahamákon telepedett firm a, a 
Quality Health Inc. gyógyszereket 
kínál sok országban, melyeket csak 
receptre lehet megkapni, m int pl. me- 
latonint, triptofánt, vasopressint, tre- 
tinoint és „egyéb alternatív gyógysze
reket”. A brit Gyógyszerfelügyelet, a 
Medicines Control Agency jelenleg 
keresi a módját, hogy az Interneten 
keresztüli gyógyszer forgalmazását 
betiltathassa. A b rit törvények szerint 
kihágás a csak receptre kapható 
gyógyszer ilyen m ódon történő for
galmazása. A Quality Health-nek 
Londonban van egy postai címe és 
egy brit csomagküldési címe, de ez 
nem elég a büntetéshez, m ert a firm a 
letelepedett Angliában (BMJ, 1996, 
313, 645.). A firm a szerint működése 
törvényes, m ert magánosok im por
tálhatnak gyógyszereket. A brit eü. 
m inisztérium  szerint azonban más 
az, ha az alattvaló külföldre m egy a 
gyógyszeréért és egészen más, ha egy 
szervezet kínál megvételre gyógysze
reket. A brit elöljárók beismerik, hogy 
a külföldön m űködő szervezetek, m e

lyek postán küldik a gyógyszereket, 
kibújhatnak a gyógyszerek eladásá
ból eredő ellenvetések alól és a britek 
tehetetlenek az Internet kétséges pa
naszoknál való közrem űködésnél. A 
„m elatonin” szónál a W orld Wide Web 
azt m ondja, hogy sok firm a foglal
kozik ezen anyag postázásával: 
Peggys Health Center, a Tenzing Mo- 
mo On-Line, Everybodys Fitness, a 
Mellen Medical Products, m ind  hajla
mos hitelkártyára küldeni melato- 
nint, prasteront (mely öregségi meg
betegedéseket akadályoz meg) és cá
paporcogó is kapható. Legtöbb eset
ben nem  állapítható m eg, hol tele
pedett meg a firma, a látszat szerint a 
brit gyógyszerfelügyeletet a „sör-rak
p art” ellen indított harcot. Egy hol
land firm a is szerepel az In ternet lis
táján, a Vitofit, mely pár hónapja  a pi
acról eltiltott m elatonint kínált és a 
firma kijelentette, hogy elavult az 
Internet ajánlása és a gyógyszerfel
ügyelet megszüntette a m elatoninre 
vonatkozó döntést.

Ribiczey Sándor dr.

Nagy-Britanniában a supermarke- 
tekben háziorvosi rendeléseket rend
szeresítenek. Meijer Van Putten, J. B., 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
2255.

Ha a b rit első vonalbeli egészségügyi 
javaslatokat megvalósítanák, akkor a 
„Choice and O pportunity” (választék 
és alkalom ) javaslatára háziorvosok 
kezdenének rendelni a superm arke- 
tekben (The Times, okt. 16.). A jövő
ben állást vállalhatnak kereskedelmi 
vállalatoknál, pl. superm arketeknél és 
többek között kisebb m űtéteket is 
elvégezhetnének, helyben m egtalál
ható gyógyszertárral és egyéb lehe
tőségekkel. Az eü. miniszter, Stephen 
Dorell szerint a háziorvosoknak lehe
tőséget kell adni, hogy o tt fejtsék ki 
m unkájukat, ahol arra alkalom  kínál
kozik. Orvosok, fogorvosok elgondo
lásuk szerint vállalhatják az ilyen 
munkát. Jelenleg csak az egyénileg, 
önállóan letelepedett orvosok kérhet
nek állást az eü. elöljáróktól, m aguk
nak kell bérelni a rendelőnek helyet, 
ami az em elkedett árak m iatt gyakran 
problém át okoz. A korm ány a super- 
marketek által alkalmazott orvosok
ban előnyösnek tartják ezt, m ert 
csökkentik az orvosok vidékre való
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áram lását. A British Medical Associa
tion  is üdvözli az elképzelést, szószó
lójuk szerint ez csábító azok számára, 
akik fizetéses állást kívánnak és olyan 
kalandot kedvelő háziorvosoknak, 
akik valami szokatlant szeretnének 
csinálni. „1000 virág fog virágozni, 
m ajd meglátjuk, hogy egy kulturális 
forradalom ban hogyan fog ez m ű 
ködni.” Egy új jelentésben említés 
tö rtén ik  egy ún. villaszerű kórházról, 
rtg , egyszerű diagnosztikus segédesz
közök, poliklinikai sebészi felszere
léssel, melyeket az eü. minisztérium  
szándékozik létrehozni; ilyenek a m á
sodik világháború előtt m ár több 
helyen működtek. Dorell m iniszter 
szerint ezek terven felül és csak a 
helybeli szükség szerint létesülnének. 
Hogy mi a helyzet a kalandot kereső 
háziorvosoknál, a The Times m utatja 
ezt be a Victoria állomáson, ahol egy 
volt háziorvos pár hónap óta rendel 
m indenki számára. Aki türelmetlen, 
ha várakoznia kell az orvosra, itt 
naponta 25 beteg jelentkezik, hivatal
nokok jönnek, akik nem érnek rá az 
orvosuk felkeresésére, emellett a hir- 
telenül magukat rosszul érzők talál
nak segítséget. A rendelő orvos eddig 
2 em beréletet m entett meg, egy szív

HÍREK

A budapesti Szent Ferenc Kórház és 
Kardiológiai Alapítványa idén h a r
m adízben Nem zetközi Kardiológiai 
Szem inárium ot rendez november 
20-21-22-én az Agro Hotelben. Első
sorban családorvosoknak, belgyó
gyászoknak, szakvizsga előtt álló fia
tal kardiológus kollégáknak. A p rog
ram ban elhangzó előadások érin tik  a 
kardiológia m ajd összes területét.
A szem inárium  ingyenes, a rendezők 
biztosítják a konferencia ideje alatt az 
étkezést, valam int vidékiek és külföl
diek részére a szállást. Családorvosok 
a résztvételért 5 credit pontot kapnak. 
További inform ációkért, valam int je 
lentkezési lapért kérjük forduljanak a 
szervezőkhöz: információ:
Sánta Ágnes, Tel, fax: 06-28-414-234 
Postacím: Sánta Ágnes, Szent Ferenc 
Kórház, 1021 Bp., Széher út 71-73.

roham ost és egy diabetikust, aki az ál
lomáson lett rosszul.

Ribiczey Sándor dr.

Kötelező orvosi szolgálat Dél-Afriká
ban. Meijer Van Putten, J. B., Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 1930.

A dél-afrikai nem zeti orvostanács az 
elmaradott vidékeken kötelező szol
gáltat tervez a végzős orvostanhallga
tók számára. Tanulmányaikat m ajd
nem befejező hallgatók elkeseredetten 
nyilatkoztak erről. A hivatásbeli gya
korlatot ők kötelező munkaszolgálat
nak m inősítik (Lancet, 1996, 348, 
537.). Főleg, m ió ta Dél-Afrika ismét 
elfogadhatóvá lépett elő, sok hallgató 
emigrált, még m ielőtt megszáradt vol
na diplom ájukon a tinta. Kihasznál
hatták a kedvező pénzváltást, mely 
lehetővé vált a dél-afrikai rand-dal. 
Most lassanként visszaszállingóznak, 
de nyugtalanító, hogy sokan nem  jö n 
nek vissza. Ez az orvosi agy-drainage 
volt az oka az ismételt felhívásoknak a 
visszatérésre, m ost pedig kényszeríte
ni akarják őket, hogy valamit ők is ad 
janak vissza annak  az országnak, mely

Az Orvosi H etilap 1997.138. 1456. ol
dalán megjelent OH-QUIZ-re (LXIII. 
sorozat) 1 helyes megfejtés érkezett: 
Tóth-Harsányi István dr. (M adaras). 
Szívből gratulálunk, nyereményét 
postán küldjük el.

Az UCB Institu te  of Allergy által 
m eghirdetett pályázaton 1100 dol
láros utazási tám ogatottságot nyert 
Dr. Rusznák Csaba pulm onológus 
(DOTE).

II. Nemzetközi Orvos Úszóbajnokság
1997. augusztus 16. 11.00, Nagyatád -  
Városi S trand
Résztvevők: M inden regisztrált orvos, 
fogorvos, állatorvos, gyógyszerész, 
orvostan- és gyógyszerész hallgató. 
Nevezési határidő: 1997. augusztus 1. 
Egy versenyző legfeljebb 3 egyéni és 2 
váltóversenyszámban indulhat.

felkészítésükhöz a legtöbbet adta. Dél- 
Afrikában sokan elismerik, hogy 
hasznos a foglalkozásra való előkészí
tés a fiatal végzősöknél, de kétlik, hogy 
a vezető klinikákon haszna van-e en
nek. A gondatlanság, egyre szűkülő 
pénzügyi nehézségek m iatt az alföldi 
intézetek nagy része nélkülözi a leg
szükségesebb berendezéseket. Nem 
bíznak ezen alföldi kórházak kikép
zési szintjében. Nincsenek docensek, 
mindez erősíti a szélesen terjedő néze
tet, hogy egyszerűen a fiatal orvosokat 
kényszerítik dolgozni. A Lancet csat
lakozik az általános nézethez. „Ért
hető, hogy a kormányzat gondoskodni 
kíván a lemaradó néptömegekről, de a 
foglalkozási gyakorlat orvosi munka- 
szolgálatot és keserű szájízt hagy ma
ga után és egy régi katonamondás, m i
szerint egy szabadakaratú önkéntes 
többet ér, mint 10 kényszerített ember. 
Elégedetlen orvos nem lehet jó orvos. 
A medikus pálya elején szükség van 
optim izm usra és ez nem várható a kö
telező, dirigált, olcsó munkánál.” Hogy 
mivel segítsék Dél-Afrika elmaradt 
vidékeit, a kom m entátor nem  ad erre 
megoldást.

Ribiczey Sándor dr.

Versenyszámok: 50 m gyors-, mell-, 
pillangó- és hátúszás, 100 m gyors- és 
mellúszás, 200 m gyors és vegyes
úszás, 1200 m szabad stílusú úszás. 
4 X 50 m vegyesváltó. 4 X 50 m  gyors
váltó. Váltók a helyszínen is összeál
líthatók.
Nevezési cím és információk: 
Dr. Zátrok Zsolt, 7500 Nagyatád, 
Bajcsy-Zs. u. 1/a.
Tel.: 20/315-666, Tel./fax: 82/453-326. 
E-mail: sc@ somogy.eunet.hu 
h ttp :/ /w w w .s o m in fo .h u /s c a /d o c -  
swim .//htm

Vadonatúj 1 csatornás monitoros ja 
pán EKG készülék eladó.
Tel.: 06-94-336-507.

Orvosi Helium-Neon, többfunkciós 
gázlaser, szervizelten, féláron 
230 000,- Ft-ért eladó. 
Tel.:06-22-318-874.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

A spina bifida occulta fogalm áról

T. Szerkesztőség! Meglepődve olvas
tam  Somogyi Tihamér és m tsainak 
„Spina bifida occulta következtében 
kialakuló malum, perforans sikeres 
kezelése” című kazuisztikáját az Or
vosi Hetilap 1997. évfolyamának 9. 
számában az 547-550. oldalon, mivel a 
szerzők különböző fejlődési zavaro
kat konzekvensen összekevernek. Az 
egyik csoportba a központi idegrend
szer leggyakoribb és legsúlyosabb fej
lődési rendellenességei tartoznak, 
amelyek az idegcső 5 különböző 
záródási rendellenességére vezet
hetők vissza és közülük az anen
cephalia, occipitalis encephalocele és 
spina bifida aperta/cystica a legfon
tosabbak. (Szándékosan írok idegcső- 
záródási rendellenességről a hazánk
ban korábban szokásos velőcső he
lyett. A nevezéktannak segítenie kell a 
helyes értelm ezést és amikor a geneti
kai tanácsadás során a családterve
zőknek a velőcső záródási zavarairól 
beszéltem, nekik gyakorta a vasárna
pi húsleves velőscsontja és nem  a 
központi idegrendszer leggyakoribb 
rendellenessége jutott eszükbe... Az 
angolban is neural tube defect-ről, 
vagyis idegcső-záródási rendellenes
ségről beszélnek, ami fedi a lényeget.) 
Ezzel szemben a spina bifida occulta a 
csontvázrendszer gyakori m inor ano
máliája. A születés után még senkiben 
sem záródott a gerinccsigolyák íve, de 
a növekedéssel és a csontéréssel p ár
huzamosan az emberek többségében 
sor kerül ezek íveinek záródására. A 
szűrő jellegű röntgenvizsgálatok 
eredményei szerint a különböző né
pességekben azonban az em berek 
15-25%-ában egy csigolya íve nem 
záródik, de ennek nincsen kóros je
lentősége. Öröklődésével sem kell 
számolni és természetesen a velőcső- 
záródási rendellenességek sem gya
koribbak gyermekeikben vagy testvé
rekben. Eddig 3 alkalommal vettem 
részt az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) Betegségek Nemzetközi Osz
tályozása (az ún. BNO) fejlődési rend 
ellenesség fejezetének kidolgozásá
ban és mindig megállapítottuk, hogy 
szerencsétlen e két teljesen különbö
ző fejlődési zavart hasonló névvel il
letni. Mégis, sokan úgy gondolták,

hogy a szakmai köztudatba beivódott 
nevezéktanon, még ha helytelen is, 
nem  érdemes változtatni. Ennek az
után olyan következményei lesznek, 
m int ebben a cikkben olvasható. Az 
eset leírásából világosan kiderül, 
hogy a fiúnak spina bifida cysticaja 
volt, mégis a címben és a megbeszélés
ben következetesen spina bifida occul- 
taról írnak. Emiatt azután a szerzők fő 
üzenete: a malum perforans is nehezen 
értelmezhető. Az más kérdés, hogy az 
élet bonyolultabb, mint a Betegségek 
Nemzetközi Osztályozása és van a 
spina bifida aperta/cystica és a spina 
bifida occulta között egy átm eneti for
ma, amely kóreredetét tekintve az ideg
cső-záródási rendellenességek közé 
tartozik és ez a spinális dysraphia. 
Ilyenkor (a) több csigolyán nem  záró
dott az ív; (b) a bőrön megfigyelhetők 
azok a jegyek, amit a szerzők is emlí
tenek a 2. táblázatban és (c) bizonyos 
funkcionális tünetek, az alsó végtag 
paraesthesiától egészen a másodlagos 
dongalábig fordulnak elő. A spinális 
dysraphia jelentkezésekor az idegcső- 
záródási rendellenesség ismételt elő
fordulási kockázata 3%, ami megfelel a 
spina bifida cystica után várható ér
téknek.

Czeizel Endre dr.

T. Szerkesztőség! Köszönjük Czeizel 
doktor megtisztelő figyelmét, melyre 
kazuisztikánkat méltatta.

Teljes m értékben egyetértünk Pro
fesszor Úrral, m iszerint m inden 
szem pontnak megfelelő, tökéletes fel
osztás nincs, és a betegségek sokféle 
átm eneti formája létezik. Részben 
ezzel m agyarázható a szakm ai köztu
datba mélyen beivódott helytelen ne
vezéktan, amelyet sajnos m i is átvet
tünk és használtunk közlem ényünk
ben, és talán  éppen ezért kerülhette el 
lektorunk figyelmét is.

Ism ételten m egköszönjük nosolo- 
giai és term inológiai javaslatait. A 
későbbiekben levelében foglaltaknak 
megfelelően fogjuk használn i az 
egyes orvosi term inus techn ikuso
kat.

Somogyi Tihamér dr.

Cefaclor allergia és az 
E pstein-B arr-virus infectio

T. Szerkesztőség! Ö röm m el fedeztem 
fel, m ajd olvastam el Szalai Zsuzsa dr. 
és m tsai a „Cefaclor kezelést követő 
szérum betegség-szerű tünetek” c. ta
nulm ányát az Orvosi H etilap 138. évf.
14. sz. 855. oldalán.

Mai világunkban, am ikor sok 
gyártó cég szinte kötelességének érzi, 
hogy készítményét, m in t csodaszert 
reklámozza és ezt közülünk  is sokan 
készpénznek véve nem  kellően ko
moly szakmai m eggondolás és m ér
legelés után feleslegesen, vagy -  mint 
a szerzők is írják -  „nem  mindig 
megalapozott indikációval” adják e 
szereket, különösen fontosnak tartom  
a gyógyszerek káros hatásairól is be
szélni.

Tehát m ár a kérdés felvetéséhez is 
őszintén gratulálok, de nem  kevésbé 
ahhoz is, hogy éppen a cefaclor mel
lékhatásait foglalják össze kitűnően, 
vonzó kazuisztikai szemlélettel át
szőve, hiszen talán éppen a C edor az 
az -  egyébként tényleg jó -  antibio
tikum , amelyet -  m ondhatnám  -  mint 
a cukrot írják fel legtöbbször szirup 
form ájában kisgyerm ekeknek sok
szor talán úgy gondolva, ha esetleg 
nem  kellene is, a nil nocere elve betar- 
tatik, m ert nem árt. D ehogynem , még 
rövid távon is, m int erre a szerző 
cikke is felhívja a figyelmet, hát még 
hosszú távon!

Tudom, a tanulm ány nem  arról 
szól, hogy megfelelő indikáció alap
ján írták-e fel a cefaclort, történt-e 
torokleoltás és/vagy legalább Strep- 
test? Ezek azért lennének fontosak, 
m ert negativitásuk esetén legalább 
azt tudhatnák, hogy az etiológia való
színűleg vírus és ebből a szem pontból 
lényeges a szerzők kiemelése: „Kísérő 
vírusbetegségek... irányában vizsgá
latok nem  történtek, az interakció 
lehetőségét nem lehet kizárni.”

Örülnék, ha a szerzők k itűnő  inté
zetében, illetve osztályán sor kerül
hetne majd a gyakorlat által felvetett 
és bennem  (is) felmerülő alábbi ösz- 
szefüggés részletesebb vizsgálatára.

Gyanítom, hogy esetleg Epste- 
in-B arr-vírus fertőzés húzódhat meg 
az esetek, ill. egy részük hátterében.

Tudjuk, hogy m ononucleosis infec- 
tiosában ampicillin adására 80%-ban 
szérumbetegség-szerű tünetek  („am 
picillin toxicoderma”) lépnek fel, sőt 
ha ampicillin kezelés m ellett a 8. nap
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körül kiütések jelennek meg, érdem es 
keresni az EBV infectiót.

Hasonló jelenség egyes cefalospo- 
rin  készítm énnyel kapcsolatban is is
m ert már.

Fiatal egyénekben is 30-40% -ban, 
de 2 év alatt az esetek többségében az 
EBV infectio tünetmentesen zajlik. A 
beteg láz, torokfájás, sokszor n y iro k 
csom ó-duzzanat miatt fordul o rv o s
hoz, a lép az esetek felében, a m áj 7з 
részükben nagyobbodik meg, de a 
GOT, GTP kb. 80%-ban emelkedett.

Az esetek több mint 50% -ában je l
legzetes a 15-40%-os arányú nagy, 
szabálytalan alakú és festődésű lym- 
phocyta a minőségi vérképben. M inél 
fiatalabb egyén fertőződik, an n á l el
m osódottabbak a tünetek. A szerzők 
11 betegéből 8 két éves vagy fiatalabb, 
másrészt többségük tünetei labor 
eredményei, kórlefolyása szinte azo
nos az ampicillinnel kezelt m ononuc
leosis infectiosában szenvedő betege
kével, ezért érdemes lenne célzottan 
vizsgálni a cefaclor -  EBV interakciót 
(anti EBVCA IgM, IgG, anti ABVNA 
stb.).

Azt gondolom , lázas tonsillitis (foil, 
is) esetén többek között azt is m ér

legelni kell, a bajt nem  EBV okozza-e 
(melynek incidenciája a klinikai meg
jelenést illetően kb. 1 : 1000/év), m ert 
az ilyenkor elkezdett ampicillin, cefa- 
lexin, esetleg cefaclor nem  csupán fe
lesleges, hanem  a gyógyszer -  vírus 
lehetséges interakciója miatt a szo
kottnál is ártalm asabb lehet.

József Imre dr.

T. Szerkesztőség! Köszönettel vettem 
József Imre dok to r észrevételeit és 
elismerő szavait közleményünkkel 
kapcsolatban. Valóban nem tértünk  
ki teljes részletességgel a diagnosztika 
egyes lépéseire, és nem ism ertettük 
minden egyes beteg esetében a labo
ratórium i eredm ények összességét. 
Az etiológiát kutatva osztályunkon el
sősorban bakteriológiai leoltások ké
szültek a ru tin  laboratórium i vizsgá
latokon kívül. Virális kórokok szero- 
lógiai diagnosztikájára abban az eset
ben van lehetőségünk, amennyiben 
van egy, vagy legalábbis néhány gya
núba vehető vírus. Amikor a klinikai 
kép alátám asztotta volna a m ononuc-

leosist ezirányú vizsgálatokat végez
tünk, negatív eredménnyel. Osztá
lyunkra a közism ert, m ononucleo- 
sisban adott ampicillin adására bekö
vetkező toxicoderm ás esetek kon
centráltan érkeznek, ezért a v írusbe
tegségek irányában az első, a mi gon
dolatm enetünkben is a m ononucle
osis volt. Vizsgálataink során a legkü
lönbözőbb -  bakteriális, virális -  e tio 
lógiát találtuk, eseteikben a közös az 
anamnézisben a Cefaclor szedése 
volt. Az irodalom ban talált adatok a 
mi feltételezéseinket alátámasztották, 
a szerzők hasonlóképpen a virális ere
detet feltételezve jó néhány, -  te rm é
szetesen nem  az összes létező szóba 
jövő légúti vírus irányában vizsgálták 
a betegeket, azonban értékelhető ösz- 
szefüggést nem  találtak. Ennek elle
nére, mivel szinte minden esetben fel
ső légúti hu ru t kezelését követő Ce
faclor terápia következménye a Cefa
clor toxicoderm a kialakulása, nem 
vethető el az sem , hogy valamely vírus 
és az alkalm azott gyógyszer együtte
sen felel a tünetekért.

Szalai Zsuzsa dr.

Tisztelt Olvasó!

Engedje meg, hogy egy igen kedvező vásárlási lehetőségre hívjuk fel a figyelmét!

Az Orvosi Hetilap előfizetői 1997. július 1-jétől kezdődően valamennyi Springer Hungarica 
könyvet 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg a kiadó kereskedelmi osztályán.

Megrendeléseit elküldheti a kiadó címére postán, de a faxon vagy telefonon feladott rende
léseket is teljesítjük. Felhívjuk figyelmét arra, hogy 3000.-Ft alatti rendelés esetén 250.-Ft posta
költség-hozzájárulást vagyunk kénytelenek felszámolni.

Éljen a lehetőséggel, vásároljon most, kedvezménnyel!

sfP  Springer
Hungarica Kiadó Kft.

Tisztelettel: 
Springer Hungarica Kiadó 

1043 Budapest, Csányi László utca 36.
Telefon: 370-0599 
Telefax: 390-9075

1834



BESZÁMOLÓK

Szelektív COX-2 inhibitorok
Cannes 1997. március 20-21.

A britek jogosan lehetnek büszkék a 
vérkeringés felfedezőjére, a Folkesto- 
ne-ban 1578-ban született, és Hamps- 
tead-ban 1657-ben elhalálozott hon
fitársukra, William Harvey-та. Érthe
tő tehát, hogy őróla tudom ányos inté
zetet neveztek el, mely a londoni St. 
Bartholomew’s Medical College-ban 
működik. Az intézet évek óta rendez 
William Harvey Research Conferen- 
ce-kat. Ezek sorában illeszkedett be a 
mostani koratavaszi, a Cote d ’Azúron. 
Megemlítésre érdemes, hogy a rende
ző szerv „not-for-profit organiza
tion”. A tém a közel állt a részvénytár
saság elnökéhez, Sir John Vane pro
fesszorhoz, aki egyben a konferencia 
elnöke volt -  hiszen az ő nevéhez fű
ződik a prosztaglandin-gyulladás- 
gátlás koncepciójának kidolgozása 
(1971).

A konferencia helyszíne a filmfesz
tivál város Carlton Inter-Continental 
szállodája volt. A kétnapos rendez
vényen 15 előadó referátum a hang
zott el, majd kerékasztallal fejeződött 
be. A legfrissebb eredményeket 8 posz
ter m utatta be. Arról számolhatok be, 
hogy rám  a legmélyebb benyomást 
Vane professzor megnyitó előadása 
tette. A m indent m ár kellő távlatból 
szemlélő előadó áttekintette a kérdés
kör fejlődését. A gyulladás m echaniz
musában fontos szerepet játszó COX- 
1 enzimet 1976-ban határozták meg, 
míg a jelen érdekes kihívását jelentő 
COX-2 izoenzim et 1990-ben különí
tették el. Ma m ár ism ert a kulcsenzim 
három  dim enzióban m eghatározott 
szerkezete. A két izoenzim azonos 
molekulasúlyú (70 kDa),60% -ban ho
mológ. A NSAID-ok hatása a szerin 
530 acetilálásában rejlik.

A COX (ciklooxigenáz)-l tisztán 
élettani funkciókat lát el, konstitutív 
form ának nevezik, szemben a COX-2 
indukálhatóságával, mely különböző 
ingerek hatására, főleg a gyulladás 
előfázisaiban jön létre. Már 1991 óta 
ism ert az izoenzimek 2 génje. N agyje
lentőségű a felismerés, hogy a külön

böző gyulladásgátlók más arányban 
gátolják a két izoenzimet. Bizonyított, 
hogy a nagyobb m érvű COX-1 gátlás 
több mellékhatást okoz. így a cél vilá
gos: minél alacsonyabb COX-2/COX-1 
hányadosú gyulladásgátlókat találni, 
illetve alkalmazni. Máris m agyaráza
tot találni arra, hogy az erős gyul
ladásgátló hatású indometacin, illetve 
piroxicam nagyobb gasztrointeszti- 
nális toxicitását, „rossz” hányadosuk 
okozza. Vane professzor arról is b e 
számolt,hogy az em beri vastagbélrák 
sejtei jelentősebben expresszálják a 
COX-2-t, s ezért a NSAID-ok késleltet
ni képesek a progressziót. A melo- 
xicam és más szelektívebb COX-2 gát
lóknak az asztma kezelésében is szép 
jövőt jósolt.

A további előadások a kérdéskör 
inden részletével foglalkoztak. Le
nyűgöző képek kerültek bem utatásra 
a COX-2 röntgensugárral vizsgálható 
kristályszerkezetére vonatkozóan. 
Számos in vitro metodika ism ert, 
melyekkel a két izoenzimre való hatás 
aránya tanulmányozható. Kérdéses, 
hogy a különböző in vitro rendsze
rekben tett megfigyelések mennyire 
adaptálhatók a hum án viszonyokra.

A COX-2 enzim nek jelentős szere
pe van a retina fényreceptor sejtjeinek 
intracelluláris j elközvetítésében.

Daniel Simmons (USA) megállapí
tása szerint a csirke embrióban a v-src 
oncogének malignus expressziója so 
rán  transzform álódott sejtekben a 
COX-2 szaporodik fel. Ezeknek a m a
lignus sejteknek nem  szteroid gyul
ladáscsökkentőkkel történő kezelése 
program ozott sejthalált idéz elő.

Nicolas Bazan (USA) a COX-2 in
hibitorok szerepére hívja fel a figyelmet 
az agyi sérültek esetében. Agyi sérülé
sek esetén a thrombocyta aktiváló fak
tor fokozott elválasztása során ak
tiválódik a COX-2, fokozott proszta- 
glandin-szekréció t eredményezve. 
Mindezt a sejtek károsodásakor fel
szabaduló szabad Ог-gyök potencíroz- 
za. Megfigyelték, hogy agyi sérülések 
esetén a COX-2 nagyobb mennyiség
ben expresszálódik, míg a COX-1 vál
tozatlan mennyiségben marad. Evvel 
lenne magyarázható a dexamethason, a 
throm bocyta aktiváló faktor antago- 
nista kedvező hatása az agyi sérülés 
során kifejlődő oedémára.

Ismeretes a prosztaglandinok foko
zott elválasztása a vajúdás kezdeti 
szakaszában is, habár annak  pontos 
szerepe eddig még nem  tisztázott. 
Phillip Bennett (UK) észlelése szerint 
a COX-1 szintje a vajúdás során a 
magzatburokban nem változik, míg a 
COX-2 mennyisége megduplázódik. A 
COX-2 szintje a terhesség harm adik 
trim eszterében jelentősen m egnő. Az 
indom etacin alkalmazás a terhesség 
elnyúlását, a vajúdás kezdetén kont
rakciók elm aradását idézheti elő. To
vábbi nemkívánatos m ellékhatásként 
a magzat csökkent vizeletelválasztá
sát, a Botallo-vezeték nyitva m aradá
sát, újszülöttkori cerebrális vérzést, 
nekrotizáló enterocolitist idézhet elő. 
Bennett hangsúlyozza, hogy a szelek
tív COX-2 gátlók alkalm azása a va
júdás megelőző szakaszában klinikai 
jelentőségű lehet.

RA-es és osteoarthrosisos betegek 
synovialis szövetm intáiban specifi
kus antitestek alkalmazásával m érték 
a COX-1, COX-2 izomereket. Ennek 
során azt találták, hogy a COX enzi
mek expressziója osteoarthrosisos 
betegekben alacsonyabb volt.

COX-2 nagy m ennyiségben csak 
inflam m atorikus m ediátorok (IL-1, 
phorbol észter) hozzáadásakor volt 
kim utatható, ugyanakkor dexam etha
son alkalmazása teljesen eltüntette 
azt. COX-l-et hasonló eljárásnak ki
téve -  gyulladásos m ediátorok alkal
mazása, illetve dexam ethason hozzá
adása -  szintje nem  változott.

A prosztaglandinok szerepe moz
gásszervi betegségek akut gyulladá
sos stádium ában jól m eghatározott, a 
krónikusban kevésbé körülhatárolt. 
Ez utóbbiban az angiogenesis, synovi
alis proliferáció stimulálásával, m át
rix m etalloproteinázok m egnöveke
dett mennyiségével járul hozzá a szö
veti destrukcióhoz. Tehát, m íg a COX- 
2 szerepe az akut gyulladásos szakban 
kiváltságos, addig a COX-1 és COX-2 
szerepe a krónikus stádium ban nem 
tisztázott. A rheum atoid a rth ritis  ké
sői szakaszában a COX-1 szintje m a
gasabb, m int a COX-2-é, köszön
hetően a prosztaglandin fokozott el
választása következtében kialakuló 
sejtproliferációnak.

Gömör Béla dr.
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KÖNYVISMERTETÉSEK

Semmelweis a magyar irodalomban.
Bibliográfia. Összeállította és szerk.: 
Zallár Andor, Budapest-Szeged 1996. 
M agyar Nőorvos Társaság kiadása, 
106 oldal.

A kiadvány ism ertetését indokolja, 
hogy könyvárusi forgalomban nem  
kapható, s úgy érezzük, hogy a Sem 
melweis nevet viselő egyetem részéről 
ez kötelességünk. Eddig összefoglaló 
Semmelweis bibliográfia nem jelent 
meg, a magyar irodalomról külföldön 
nem  tájékozottak. A közel 130 év iro
dalm i anyaga évenkénti felsorolás
ban, név- és tárgymutatóval ellátva 
került közlésre. A magyar Sem m el
weis irodalom eddig hiányzó külföldi 
hozzáférhetőségét angol nyelvű ford í
tások könnyítik meg. A bibliográfiát a 
forrásművek és a folyóiratok röv id í
tésjegyzéke egészíti ki.

A kiadvány ízléses külsővel, az 
1860-ban készült Semmelweis p o rtré 
val, valamint a budapesti szobor
együttes képével egységes, ta rta lm á
ban a Semmelweis-kutatások szám á
ra értékes segédletet jelent. Az eu ró 
pai nőorvosok tavaly júniusi kong
resszusán vehették először kézbe a k i
adványt a résztvevők, amely osztatlan 
elismerést váltott ki.

Összeállítója és szerkesztője régi 
orvosi könyvtáros, nem túlzás, ha az 
orvosi könyvtárosok doyenjeként 
tartjuk  számon őt.

Szerkesztőségi megjegyzés.

A z Orvosi Hetilap számára külön  
öröm a kiadvány, hiszen köztudom á
sú, hogy Semmelweis sok szálon kötő
dött az Orvosi Hetilaphoz és annak  
alapítójához. E lapban je len t meg 
tanainak első mértékadó kifejtése 
írásban. Semmelweis vállalta M arku- 
sovszky ösztönzésére a lap szülészeti, 
nőgyógyászati mellékletének szer
kesztését. A bibliográfia nagy érdeme 
a teljesség mellett az, hogy a perife
rikus irodalomra (Semmelweis kör
nyezete tagjai írásos m egnyilvánulá

saira, ünnepségekre, kongresszusokra, 
az ott elhangzottakra is) kiterjed f i 
gyelme, és olyan írásokra, gyűjtem é
nyes munkákra is, melyeknek csak egy 
részlete vonatkozik a témára. A z  első 
tétel Semmelweis disszertációja, az 
utolsó előtti Lam pé László professzor 
jubiláris tanulm ánya, mely 1993-ban 
jelent meg az Orvosi Hetilapra utal. 
Zallár dr. és munkatársai kiadványa 
valóban hézagpótló.

Vasas Lívia

Dubecz Sándor: Sebészeti klinika a 
tűzvonalban, 1956.
Szikra Lapnyomda, Budapest 1996. 
282 oldal

A  könyv az 1956-os forradalom  40. év
fordulójára íródott, -  szinte az „utolsó 
pillanatban”, -  hogy szerzője, m int élő 
tanú, a sebesültek ellátásának maga is 
tevékeny résztvevője, a Baross utcai II. 
számú Sebészeti Klinika dolgozója, 
írásával tisztelettel adózzon a 1956-os 
magyar forradalom  hőseinek és az 
egészségügyi dolgozók emberfeletti 
helytállásának a forradalm i harcok 
központjában.

A könyv az előszó (írta dr. Berentey 
György) és a bevezetés után 5 fejezet
re tagolódik, m ajd az utószóval zárul.

A egyes fejezetek címei:
I . A forradalom  előzményei
II. A II. szám ú (Baross utcai) Sebé

szeti Klinika élete békeidőben.
III. A klinika élete a forradalom  

alatt.
IV. A sebesültek adatainak rövid 

szakmai értékelése.
V. A forradalom  alatti sebesültel

látás eredményei.
A könyv az orvosok és az egész

ségügyben dolgozók szám ára egy na
gyon értékes és tanulságos dokum en
tum, de szól a „laikusoknak” is, hisz 
tulajdonképpen róluk, a Hősökről 
szól a tö rténet. Egy a betegellátásban 
részt vevő orvos szemszögéből ism er
hetjük meg nemcsak a forradalom  
alatt fegyveresen harcoló ifjúság hő

sies helytállását, a II. szám ú Sebészeti 
Klinika, és ezen túlm enően a magyar 
egészségügyben dolgozók napi tevé
kenységét fegyverropogás közepette, 
hanem  betekintést kapunk a társada
lom forradalom  előtti, alatti életébe és 
közhangulatába is.

Orvosi szempontból természetesen 
a III. fejezet emelendő ki, amelyik 
szinte példa nélküli a m agyar orvos
irodalom ban, hisz harctéri esemé
nyek közepette 1956. október 23-no- 
vem ber 4-ig napi felosztásban hiteles 
leírását adja annak, hogyan szervez
ték meg a váratlanul kirobbanó har
cok „eredményeként” a klinikára zú
duló sebesültáradat fogadását és el
látását. A szerző a napi eseményekhez 
külön-külön kom m entárt fűz. Ezek is 
nagyon tanulságosak.

Nem „általánosságokat” ír, hanem 
egy-egy valóságos személy, sebesült, 
vagy akár hősi halott bemutatásával 
ad hű  képet a történelm i események
ről. Ugyancsak kiragadott, nem egy
szer tragikusan végződött eset leírá
sával megrendítő és egyben felemelő 
benyom ást kapunk az egészségügyi 
dolgozók akár egyéni bátorságáról, 
akár együttes helytállásáról.

Nem kevésbé tanulságos a IV. fe
jezet sem. Őszintén, tárgyilagosan, 
szakm ai értékelést és összefoglalást 
ad a klinikára került sebesültekről, és 
a sérülés lokalizációjának megfelelő
en csoportosítja azokat.

Az V. fejezetben röviden tárgyalja a 
forradalom  alatti sebesültellátás ered
ményeit. A sebesültek korából ítélve, 
egyértelm űen megállapítja, hogy ez 
az ifjúság forradalm a volt! Külön 
megemlékezik a hősi halottakról is.

Egy rövid könyvismertetés sajnos 
nem  teszi lehetővé, hogy részletekbe 
m enően foglalkozzon a leírtakkal. Du
becz Sándor könyve valóban hézag
pótló! írásával nemcsak történelmünk 
13 hősi napjának eseményeit örökítette 
meg, ennél jóval többet tett. Az olvasó
nak példát mutatott a haza iránti forró 
elkötelezettségről, a szabadság iránti 
feltétlen vágyról, de az ellenség meg
becsüléséről is. Orvos, aki munkáját 
végezte, hivatásból származó em ber
séggel, alázattal és fáradhatatlanul.

Gerencsér Ferenc dr.
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A Demeter Verlag Kongresszusi Naptárából

1997.08.8-17.
Arnsberg
Németország

36. Seminarkongress Notfallmedizin
Elnök: PD Dr. F.W. Pilster, Münster
In form áció : Arbeitsgem. Intensivmed., Ludgeriplatz 2, D-48151 Münster; Tel.: 02932/22040, 
Fax: -/29112

1997.08.09.
Helsinki
Finnország

FIGO - Satellite Symposium: Recent Advances in Menopausal Hormone Therapy
Inform áció: Ms. L. Vaara, Seer., Dept, of Ob/Gyn, Univ., Central Hosp., Haartmanink. 2, 
FIN-00290 Helsinki; Tel.: 358/9/4712933, Fax: -/479102

1997.08.9-10.
Köln
Németország

Grundkurs Sonographie in der Pädiatrie - für Anfänger
Elnök: Dr. A. Feldkamp, Duisburg; Dr. H.-G. Peitz, Köln
Információ: Sono Pro Medico, H. Harzheim, Postfach 501434, D-50974 Köln;
Tel.: 02236/66067, Fax: -/63499

1997.08.11-15. Annual Convention of the American Society of Electroneurodiagnostic Technologists
Kansas City Elnök: M.F. Pedelty, Carroll
USA Információ: Am. Soc. of Electroneurodiagnostic Technologists, 204 W. 7th Street, USA-

Carroll, IA 51401-2317, Tel.: 1Я12/7922978, Fax: -/7926962

1997.08.11- 29. The Erasmus Summer Programme
Rotterdam Inform áció: Office f. Post. Grad. Med. Educ., Dept, of Epidemiol and Biostatics, Erasmus 
Németország Univ. Med. School, POBox 1738, NL-3000 DR Rotterdam; Tel.: 31/10/4087881,

Fax: -/4367271

1997.08.12- 17. 7th Meeting of the Neurosonology Research Group of the World Federation of
Winston-Salem Neurology
USA Információ: Neurosonology '97, c/o Office of Continuing Education, Bowmann Gray School

of Med., Med. Center Boulevard, USA-Winston-Salem, NC 27157-1028; Tel.: 1/910/7164450

1997.08.16- 17. Grundkurs Echokardiographie -für Anfänger
Köln Elnök: Dr. H.-J. Nesser, Linz
Németország Információ: Sono Pro Medico, H. Harzheim, Postfach 501434, D-50974 Köln; 

Tel.: 02236/66067, Fax: -/63499

1997.08.16- 17. Spezialkurs Pädiatrische Echokardiographie
Köln Elnök: Prof. Dr. D.A. Redel, Bonn
Németország Információ: Sono Pro Medico, H. Harzheim, Postfach 501434, D-50974 Köln; 

Tel.: 02236/66067, Fax: -/63499

1997. 08.17-21.10th World Congress of the International Communities in Preventive Actions
Stavanger Elnök: T.R. Neslund
Norvégia Inform áció: Int. Comm. f. the Prevention of Alcoholism, 12504 Old Columbia Pike, USA-Silver 

Spring, MD 20904; Tel.: 1/301/6806719, Fax: -/6806090

1997.08.17-22. MEDLAB - 12th IFCC European Congress of Clinical Chemistry
Basel Elnök: Dr. A. Scholer
Svájc Inform áció: Dr. H. Scholer, Klin. Chem. Labor, Kantonsspital, CH-4031 Basel;

Tel.: 0041/61/2652525, Fax: -/2654600

1997.08.17-22. 8th Congress of the International Psychogeriatric Association
Jerusalem Elnök: R.H. Belmaker, M. Davidson
Izrael Inform áció: Kenes, Industry House, 29 Hamered St., IL-TelAviv 61500;

Tel.: 00972/3/5140014, Fax: -/5175674

1997.08.20. Annual Meeting and Educational Program of the American Association of Diabetes
Denver Educators
USA Elnök: К. Ernst, Chicago

Inform áció: Am. Ass. of Diabetes Educators, S. 1240, 444 N. Michigan Ave., USA-Chicago, 
IL 60611; Tel.: 1/312/644-2233, Fax: -/644-4411
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1997.08.20-21.
Bonn
Németország

1997.08.20-23.
Dublin
Írország

1997.08.21-22.
Freiburg
Németország

1997.08.21-23.
Kassel
N ém etország

1997.08.21-24.
Lübeck
Németország

1997.08.22-30.
Brixen
Olaszország

1997.08.23.
Köln
Németország

1997.08.23-26.
Köln
Németország

1997.08.23- 31. 
Velden 
Ausztria

1997.08.24- 27. 
Barcelona 
Spanyolország

1997.08.24-28.
Cannes
Franciaország

1997.08.24-28.
Stockholm
Svédország

WHO-Konsensus-Konferenz: Urinary Incontinence in Old Age
Elnök: Prof. Dr. H. Melchior, Kassel; Prof. Dr. I. Füsgen, Lemgo 
Információ: Ges. f. Inkontinenzhilfe, Geschäftsst., Fr.-Ebert-Str. 124, D-34119 
Kassel; Tel.: 0561/780604, Fax: -/776770

17th Congress of the International Academy of Legal Medicine
Elnök: Prof. J. Hamison, Dublin
Információ: Prof. J. Hamison, Royal College of Surgeons, 123 St. Stephen's Green, 
IRL-Dublin 2; Tel.: 353/1/4022126, Fax: -/4022458

European Tissue Repair Society Consensus Meeting, Tissue Engineering, Dressings 
and Wound Healing
Elnölc Prof. Dr. G.B. Stark, Freiburg
Információ: Prof. Dr. G.B. Stark, Dept, of Plastic and Hand Surgery, Univ. Hosp., Hugstetter 
Str. 55, D-79106 Freiburg; Tel.: 0761/2702817, Fax: -/2702501

Internationales Symposium: Miktionsstörungen im Alter
Elnök: Prof. Dr. Palmtag, Sindelfingen; Prof. Dr. J. Thüroff, Wuppertal
Információ: Ges. f. Inkontinenzhilfe, Geschäftsst., Fr. Theil, Fr.-Ebert-Str. 124, D-34119
Kassel; Tel.: 0561/780604, Fax: -/776770

2nd International Baltic Sea Conference on Fetal Haemodinamics
Elnök: Prof. Dr. U. Gembruch, Dr. P. Baumann
Információ: Prenatal Med., Dept of Obstetrics and Gynaecology, Med. Univ., Ratzeburger 
Allee 160, D-23538 Lübeck; Tel.: 0451/5002150, Fax: -/5002430

25. Internationaler und interdisziplinärer Herbst-Kongress für Sozialpädiatrie
Elnök: Prof. Dr. Dr. Th. Hellbrügge, München
Információ: Dt. u. Int. Akad. f. Entwicklungs-Rehabilitat., Heiglhofstr. 63, D-81377 München; 
Tel.: 089/71009254, Fax: -/7192827

Spezialkurs Reanimation in Klinik und Praxis
Elnök: Dr. B. Ibach, Remscheid; Dr. B.-R. Mönks, Solingen
Információ: Sono Pro Medico, H. Harzheim, Postfach 501434, D-50974 Köln,
Tel.: 02236/66067, Fax: -/63499

7th Annual Meeting of the European Tissue Repair Society
Elnök: Prof. Dr. Th. Krieg, Köln
Információ: Prof. Dr. Th. Krieg, Univ.-Hautklinik, J.-Stelzmann-Str. 9, D-50924 Köln;
Tel.: 0221/478-4500, Fax: -/478-6438

45. Internationaler Fortbildungskurs für Sportmedizin
Elnök: Prof. Dr. R. Suckert, Linz
Információ: Prof. Dr. R. Suckert, Merianweg 5, A-4040 Linz; Tel.: 43/732/731452

17th Annual Conference of the European Society for Comparative Physiology and 
Biochemistry
Elnök: J. Gutierrez, Barcelona
Információ: Europ. Soc. Comparative Physiol, and Biochem., 22 Quai Van Benenden, 
B-4020 Liege; Tel.: 32/41/434918, Fax: -/415290

26th Congress of the International Society for Experimental Hematology
Információ: Dr. R. K. Shadduck, W. Pennsylv. Cancer Inst., West Penn. Hosp.,

4800 Friendship Ave., Pittsburg, PA 15224, USA; Tel.: 001/412/5784355,
Fax:-/001/412/5784391

19th Congress of the European Society of Cardiology
Elnök: Prof. L. Erhardt, Malmö
Információ: Europ. Cardiology Congress Organization ECOR, Europ. Heart House,
2035 Route des Colles, Les Templiers, B.P. 179, F-06903 Sophia Antipolis Cedex;
Tel.: 33/92947600, Fax: -/92947601
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben
1997. április 1. és április 30. között törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Hatóanyag(ok)
Készítmény neve Előállító Hatástani besorolásneve tart.

Accolate 20 mg tabletta Zeneca zafi'rlukastum 20 mg szisztémás
antiasthmaticum

Accolate 40 mg tabletta Zeneca zafi'rlukastum 40 mg szisztémás
antiasthmaticum

Vividrin szemcsepp Mann natrium
cromoglicicum

20 mg/1,0 ml ödémacsökkentő 
allergiaellenes szer

Vividrin orrspray Mann natrium
cromoglicicum

20 mg/1,0 ml ödémacsökkentő 
allergiaellenes szer

Contac 400 kapszula Smith Kline 
Beecham 

Consumer 
Health

chlorphenaminicum 
hydrogen maleinicum 
phenylpropanolamini- 
um chloratum

4 mg 

50 mg

szisztémás orrödéma- 
csökkentő

Ludiomil 10 mg filmtabletta Novartis maprotilinium
chloratum

10 mg antidepresszáns

Ludiomil 25 mg filmtabletta Novartis maprotilinium
chloratum

25 mg antidepresszáns

Voltaren 25 mg bélben oldódó 
drazsé

Novartis diclofenacum natricum 25 mg nem szteroid 
gyulladásgátló szer

Voltaren 50 mg bélben oldódó 
drazsé

Novartis diclofenacum natricum 50 mg nem szteroid 
gyulladásgátló szer

Voltaren 1% emuigéi Novartis diclofenacum natricum 1% lokális nem szteroid 
gyulladásgátló szer

Voltaren SR 75 mg tabletta Novartis diclofenacum natricum 75 mg nem szteroid 
gyulladásgátló szer

Cataflam 50 mg drazsé Novartis diclofenacum kalcium 50 mg nem szteroid 
gyulladásgátló szer

Protamin 1000 „Roche” injekció Roche protaminium
chloratum

5000 NE antidotum

Mikogal 1% krém Biogal omoconazolum 1% gombaellenes szer

Mikogal 1% hintőpor Biogal omoconazolum 1% gombaellenes szer

Candibene 100 mg hüvely tabletta Merckle clotrimazolum 100 mg nőgyógyászati
antimycoticum

Candibene 200 mg hüvelytabletta Merckle clotrimazolum 200 mg nőgyógyászati
antimycoticum

Candibene 1% krém Merckle clotrimazolum 1% lokális antimycoticum

Candibene 1% spray Merckle clotrimazolum 1% lokális antimycoticum

Iopamiro 150 injekció, 50 ml Bracco iopamidolum 150 mgl/ml röntgenkontrasztanyag

lopamiro 150 injekció, 100 ml Bracco iopamidolum 150 mgl/ml röntgenkontrasztanyag

Iopamiro 150 injekció, 250 ml Bracco iopamidolum 150 mgl/ml röntgenkontrasztanyag

lopamiro 370 injekció, 50 ml Bracco iopamidolum 370 mgl/ml röntgenkontrasztanyag

lopamiro 370 injekció, 100 ml Bracco iopamidolum 370 mgl/ml röntgenkontrasztanyag

lopamiro 300 injekció, 30 ml Bracco iopamidolum 300 mgl/ml röntgenkontrasztanyag
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Készítmény neve Előállító
Hatóanyag(ok)

Hatástani besorolás
neve tart.

Iopamiro 300 injekció, 50 ml Bracco iopamidolum 300 mgl/ml röntgenkontrasztanyag

Iopamiro 300 injekció, 100 ml Bracco iopamidolum 300 mgl/ml röntgenkontrasztanyag

Doxycyclin Heumann 100 tabletta Heumann doxycyclinum 100 mg szisztémás baktérium- 
ellenes szer

Climen drazsé Schering oestradiolum
valericum
cyproteronum
aceticum

2 mg 2 mg 

-1 mg

androgen-ösztrogén
kombináció

Moxypen 250 mg kapszula Teva/Biogal amoxycillinum 250 mg béta-laktám baktérium- 
ellenes szer

Moxypen forte 500 mg kapszula Teva/Biogal amoxycillinum 500 mg béta-laktám baktérium- 
ellenes szer

Carbamazepin-B 200 mg tabletta Teva/Biogal carbamazepinum 200 mg antiepilepticum

Menogon injekció Ferring menotropinum 75 NE FSH 
75 NE LH

ovulációstimuláló szer

Napmel 250 mg tabletta Clonmel naproxenum 250 mg nem szteroid 
gyulladásgátló szer

Napmel 500 mg tabletta Clonmel naproxenum 500 mg nem szteroid 
gyulladásgátló szer

Bambec 10 mg tabletta Astra bambuterolium
chloratum

10 mg szelektív béta 2 adreno
receptor agonista

Bambec 20 mg tabletta Astra bambuterolium
chloratum

20 mg szelektív béta 2 adreno
receptor agonista

Standacillin 250 mg por 
injekcióhoz

Biochemie ampicillinum 250 mg béta-laktám baktérium- 
ellenes szer

Standacillin 500 mg por 
injekcióhoz

Biochemie ampicillinum 500 mg béta-laktám baktérium- 
ellenes szer

Standacillin 1 g por 
injekcióhoz

Biochemie ampicillinum 1 g béta-laktám baktérium- 
ellenes szer

Standacillin 2 g por 
injekcióhoz

Biochemie ampicillinum 2g béta-laktám baktérium- 
ellenes szer

Tramadol Stada oldat Stada tramadolium chloratum 1 g/10 ml fájdalomcsillapító opioid

Tramadol Stada injekció Stada tramadolium chloratum 100 mg/2 ml fájdalomcsillapító opioid

Serdolect 4 mg tabletta Lundbeck sertindolum 4 mg antipsychoticum
Serdolect 12 mg tabletta Lundbeck sertindolum 12 mg antipsychoticum

Serdolect 16 mg tabletta Lundbeck sertindolum 16 mg antipsychoticum

Serdolect 20 mg tabletta Lundbeck sertindolum 20 mg antipsychoticum

Fenofibrat 1CN Alkaloida 250 mg 
rét. kapsz.

ICN -  Alkaloida fenofibratum 250 mg koleszterinszint- 
csökkentő szer

Preductal filmtabletta Servier trimetazidinium
dichloratum

20 mg szívbetegségben 
használt vasodilatátor

Adexor filmtabletta Egis trimetazidinium
dichloratum

20 mg szívbetegségben 
használt vasodilatátor

Sedotussin cseppek UCB pentoxyverinum citricum 30 mg/1 ml köhögéscsillapító szer

Losec 10 mg kapszula Astra omeprazolum 10 mg protonpumpa inhibitor

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

(Dr. Hardy Gézáné -  OGYI Törzskönyvező Osztály 
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.)
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A dihidropirimidin-dehidrogenáz meghatározás jelentősége az 5-fluorouracil 
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A dihidropirimidin-dehidrogenáz meghatározás jelentősége 
az 5-fluorouracil toxikus mellékhatásainak előrejelzésében
Katona Csilla dr.1’, Rosta András dr.1, Tóth Katalin dr.1, Fónyad Gábor dr.1, Jeney András dr.2,
Pandi Erzsébet dr.3 és Kralovánszky Judit dr.3
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest, Oktató Kórház (főigazgató: László Előd dr.) I. Belgyógyászati és Kemoterápiás Osztály 
(osztályvezető főorvos: Rosta András dr.)1
I. Patológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet (igazgató: Szende Béla dr.)2 
Országos Onkológiai Intézet, Budapest (főigazgató: Kásler Miklós dr.),
Klinikai Kísérleti Laboratóriumi Osztály (osztályvezető főorvos: Kralovánszky Judit dr.)3

A colorectalis daganatok adjuváns kem oterápiájában 
leggyakrabban alkalmazott citosztatikum az 5-fluo- 
rouracil, amely bizonyos esetekben csökkenti vagy kés
lelteti a m etastasis vagy recidiva kialakulását. Ism ert, 
hogy igen eltérő a betegek 5-fluorouracilra adott vá
lasza m ind a hatás, mind a mellékhatások szem pont
jából. A szervezetbe kerülő citosztatikum több mint 
80%-a m ár az első 20 percben lebomlik. A katabolizmus 
első, sebességmeghatározó enzim e a dihidropirim idin- 
dehidrogenáz, melynek aktivitása legnagyobb a m áj
ban és a lymphocytákban. Ezen enzim aktivitása kor
relációt m utat az 5-fluorouracil plazm akoncentrációjá
val. Az enzim  hiánya súlyos, néhány esetben halálos 
toxicitást okozott, veleszületett hiánya az ún. familiáris 
pyrim idinaem ia nevű kórképhez vezet. A szerzők vizs
gálataik során adatokat kívántak gyűjteni a colorectalis 
daganatban szenvedő betegek lym phocytáinak dihid
ropirim idin-dehidrogenáz aktivitásáról, melynek célja 
az esetleges enzimhiány, vagy a nagyon alacsony 
enzimaktivitás kiszűrése, mely kapcsolatba hozható a 
súlyos mellékhatások felléptével, valamint az 5-fluo
rouracil optim ális dózisának kezelés előtti m egállapí
tása. Negyvennyolc 5-fluorouracil kezelésben részesü
lő, colorectalis daganatban szenvedő beteg lymphocyta 
dihidropirimidin-dehidrogenáz aktivitását határozták 
meg minden kemoterápiás kezelési ciklus elején. A vizs
gált betegek enzimaktivitása 1,2-24,4 pmol/min/106 lym 
phocyta értékek között mozgott. Az aktivitás értékét 
mely az egyénre jellemző tartom ányban ingadozott, a 
kezelés nem m ódosította. A vizsgált betegeket alacsony 
(kisebb m int 5 pmol/min/106 lymphocyta) és magas 
(nagyobb m int 15 pm ol/m in/106 lymphocyta) d ih id
ropirim idin-dehidrogenáz aktivitású csoportra osztva 
megállapították, hogy az alacsony aktivitású csoport
ban nagyobb m értékű volt a fehérvérsejtszám-csök- 
kenés és fokozódott a m ellékhatások megjelenésének 
gyakorisága, mely a dózis csökkentését, súlyosabb eset
ben a kezelés leállítását tette szükségessé. A szerzők a 
dihidropirim idin-dehidrogenáz aktivitás m érését je
lentősnek tartják  az 5-fluorouracil toxikus m ellékhatá
sainak előrejelzésében az esetleges enzimhiány kiszű
résében és a dózis egyénre szabott megtervezésében.

Kulcsszavak: colorectalis daganat, 5-fluorouracil kezelés, mel
lékhatás, lymphocyta, dihidropirimidin-dehidrogenáz

Determination of the dihydropirimidine dehydroge
nase activity in the prediction of the toxic side effects 
of 5-fluorouracil. In the chem otherapy of colorectal 
cancers the most frequently given d rug  is 5-fluo- 
rouracil, which in certain  cases reduces or delays the 
appearance of the local recurrence or m etastasis. It is 
well know n that the patien t’s response to 5-fluorouracil 
is very  different concerning both, effects and side ef
fects. More than 80% of the infused drug is catabolised 
in the  first 20 minutes after the treatm ent. The first and 
rate lim iting enzyme of the catabolism is dihydropy
rim id ine dehydrogenase, which has the highest activity 
in the  liver and lym phocytes. The activity of this en
zym e shows correlation with the blood level of 5-fluo- 
rouracil. The deficiency of this enzyme caused severe, 
in som e cases lethal toxicity, its congenital deficiency is 
responsible for familial pyrim idinaem ia. Authors in
tended  to collect data about the dihydropyrim idine de
hydrogenase activity of colorectal cancer patients, in 
order to screen enzyme deficiency or very low enzyme 
activity, which might be in connection w ith the appear
ance of severe side effects, moreover to determ ine the 
optim al dose of 5-fluorouracil before the treatm ent. 
Dihydropyrim idine dehydrogenase activity was deter
m ined  in the lymphocytes of 48 colorectal cancer pa
tients, treated by 5-fluorouracil, at the beginning of 
each cytostatic cycle. The enzyme activity of the pa
tients was between 1.2 and 24.4 pm ol/m in/106 lym pho
cyte. The value of the enzym e activity fluctuated in a 
range, characteristic for the individual patients and this 
value was not modified by the 5-fluorouracil treatm ent. 
D ividing the patients in two groups, low (lower than 5 
pm ol/m inlO 6 lymphocyte) and high (higher than 15 
pm ol/m inlO6 lymphocyte) dihydropirimidine dehydro
genase activity, we found that decrease in the white 
b lood  cell number and appearance of the side effects 
occurred  with much higher frequency in the low activi
ty g roup  which resulted in the reduction of the dose or 
in m ore serious cases in terruption  of the treatm ent. 
A uthors conclude that the determ ination of the dihyd
ropyrim idine dehydrogenase activity in the lym pho
cytes is a valuable m ethod in the prediction of the toxic 
side effects of 5-fluorouracil, in the screening of the 
congenital enzyme deficiency and in the individualiza
tion o f the 5-fluorouracil dosage.

Key words: colorectal cancer, 5-fluorouracil therapy, side ef
fects, lymphocytes, dihydropyrimidine dehydrogenase
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A colorectalis daganatok a m ásod ik  helyet foglalják el a 
daganatos m orbiditás és m ortalitás terén. Terápiájukban 
a sebészi resectio az elsődleges, azonban az adjuváns ke
m oterápia a mikrometastasisok elpusztítása révén bi
zonyos esetekben késlelteti, vagy megakadályozza a re
cidiva kialakulását. Colorectalis daganatokban m ind ad
juváns, m ind palliativ céllal a leggyakrabban adott ci- 
tosztatikum  az 5-fluorouracil (5-FU), melyet széles kö r
ben használnak egyéb daganatos betegségekben is (pl. 
emlőrák, fej-nyaki daganatok). Jól ism ert, hogy igen k ü 
lönböző a betegek 5-FU-lal szem beni érzékenysége, 
m ind tum orgátló hatás, m ind toxicitás szempontjából. 
M indkét hatáshoz szükséges, hogy  az 5-FU aktív nuk- 
leotidokká alakuljon, melyek gátolják a tim idilátszintázt 
(TS), és/vagy beépülnek az RNS-be és a DNS-be ezáltal 
gátolva a sejtproliferációt (8,13).

Az 5-FU-lal szembeni rezisztenciában az alábbi ténye
zőknek van kiemelt szerepe (13):

-  5-FU csökkent aktiválása;
-  5-FU fokozott lebontása;
-  egyéb farmakokinetikai változások;
-ta rg e t enzimmel (TS) kapcsolatos mechanizmusok: 

TS-overexpresszió gén amplifikáció révén, a ternier kom p
lex csökkent stabilitása, folátpolyglutamiláció hiánya.

A szervezetbe került 5-FU 80% -a lebomlik, mielőtt az 
anabolizmus útjára léphetne, azaz hatásos nukleoti- 
dokká aktiválódhatna (5).

A katabolizmus első, és egyben ennek mértékét m eg
határozó enzime a dihidropirim idin-dehidrogenáz (ЕС 
1.3.1.2, DPD) (1. ábra).

A DPD az eukarióta sejtekben a pirimidinbázisok 
lebontását végzi. Sokféle szövetben megtalálható, ak ti
vitása legnagyobb a májban, és a perifériás m ononuk
leáris sejtekben, míg a pancreasban, tüdőben, vesében, 
lépben, csontvelőben és bélnyálkahártyában aktivitása 
alacsonyabb (4). (Tekintettel arra , hogy a mononukleáris 
sejtek legnagyobb része lym phocyta, a továbbiakban az 
izolált sejtfrakciót lymphocyta néven fogjuk említeni.)

A humán máj DPD két identikus alegységből áll, molekula- 
tömege 105 kDa (5). Yokota és mtsai (16) a DPD-t kódoló gént -  
DPYD -  lokalizálták, amely az 1-es kromoszóma centromer 
régiójában a p22 és q21 között helyezkedik el. Az enzim 1025 
aminosavból áll és a kofaktorok számára specifikus kötőhelyei 
vannak. Populációs vizsgálatok az enzimaktivitás Gauss-görbe 
szerinti eloszlását mutatták (7). Az aktivitást az életkor nem 
befolyásolja. Nem találtak különbséget a különböző etnikum
hoz tartozó egyedek DPD aktivitása között sem (10). Az enzim
aktivitás cirkadián ritmust mutat, értéke nappal alacsony, a 
csúcs általában este 10 és hajnali 4 óra között van. A legma
gasabb és legalacsonyabb értékek között ötszörös különbséget 
figyeltek meg (9). A cirkadián ritmus oka egyelőre nem ismere
tes, új enzim szintézisét vagy proenzimek jelenlétét feltételezik 
( 10) .

Harris és mtsai (9) fordított összefüggést figyeltek meg az 
5-FU plazmaszintje és a lymphocyta DPD aktivitás között 
azokban a betegekben, akik ún. protrahált, 24 órás folyamatos 
infúziót kaptak. Lehetséges, hogy a DPD aktivitás külön
bözősége szerepet játszik az 5-FU kezelés hatásosságában és 
toxicitásában megfigyelt eltérések kialakulásában. Nem egy
értelműek az adatok arra vonatkozóan, hogy a tumorszövetben *

* Katona Csilla dr. a Semmelweis Orvostudományi Egyetem „Kísérleti 
Onkológiai Doktori Program” ösztöndíjasa
R ö v i d í t é s e k :  5-FU = 5-fluorouracil; DPD = dihidropirimidin-dehidro
genáz; LV = leukovorin; lymph = lymphocyta, p = perc; KE = kezelés 
előtt; KU = kezelés után

1. ábra: Az 5-fluorouracil katabolizmusa

milyen a DPD aktivitás, egyes szerzők szerint nagyságren
dekkel alacsonyabb, mint pl. a májban és a lymphocytában, 
azonban az egyes tumorszöveteket tekintve igen különböző (4). 
Humán daganatos sejtvonalakon összefüggést találtak a sejtek 
DPD aktivitása és 5-FU érzékenysége között, minél nagyobb 
volt a DPD aktivitás, annál nagyobb volt az 50%-os tumor
gátlást eredményező gyógyszerkoncentráció (ICso) értéke (2). 
Más munkacsoport fej-nyak daganatos betegekben a tumor
szövet DPD aktivitását vizsgálta, és azt találta, hogy az 5-FU-ra 
jól reagáló tumorokban szignifikánsan alacsonyabb a DPD 
aktivitás, mint a kevésbé reagálókban (8).

Irodalm i adatok szerint a DPD hiánya súlyos k im ene
telű, néhány esetben halálos toxicitást okozott. Tuchman 
és mtsai (14) írták  le az első ilyen esetet. Diasio és mtsai 
(6) bizonyították, hogy egy súlyos 5-FU toxicitást szen
vedett betegben a lymphocyta DPD aktivitás nem  volt 
mérhető, az 5-FU felezési ideje a normális (15-20 min) 
többszörösére emelkedett, katabolitok nem voltak m ér
hetők a szérum ban és a beadott 5-FU nagy része változat
lan form ában ürült a vizeletben. Az enzim teljes hiánya 
nagyon ritka, nem  szelektált daganatos betegpopuláció 
3%-ában részleges DPD hiányt figyeltek meg (11). Az en
zim hiánya autoszom recesszív m ódon öröklődik (6).

Az enzim  veleszületett hiánya az ún. familiáris pyri- 
m idinaem ia (congenitalis tim in-uraciluria) nevű kórké
pet okozza, melyre pszichom otoros és mentális retardá
ció, okuláris abnormalitások, epilepszia, nystagmus, bi
lateralis microphthalmia, choroidea coloboma jellem zők
(16). Bakker és mtsai (1) H ollandiában eddig 13 esetet 
regisztráltak. A változatos k linikai megjelenés felveti azt 
a kérdést, hogy ez a biokémiai abnorm alitás egy önálló 
kórképet okoz vagy csak genetikai hiba. Az enzim hiánya
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valószínűleg gyakoribb mint ismeretes, azonban erre 
vonatkozólag még nem  születtek pontos felmérések.

Chazal és mtsai (3) lineáris korrelációt találtak a máj 
és a lymphocyta DPD aktivitás között. (Ez csak norm ál 
májfunkciós értékek esetében igaz.) Lymphocyta DPD 
hiányos betegekben Western biot analízis csökkent DPD 
proteint m utatott ki a máj citoszólban (10). Ezek alapján 
a lym phocyta DPD aktivitás a máj DPD aktivitás m arke
réül szolgálhat.

Colorectalis daganatban szenvedő, 5-FU kezelésben 
részesülő betegek lym phocyta DPD aktivitását határoz
tuk meg a kezelés előtt és a kezelés folyamán.

Vizsgálataink célja volt, hogy adatokat gyűjtsünk a 
colorectalis daganatban szenvedő betegek DPD aktivitá
sáról. Tanulmányozni kívántuk, hogy a daganat stád iu 
ma, szövettani szerkezete, differenciáltsági foka és a 
kezelés befolyásolja-e az enzim aktivitását. Analizáltuk 
az 5-FU kezelés mellékhatásai és a DPD aktivitás közötti 
kapcsolatot, amelynek alapján a későbbiekben kiszűrhe- 
tőek azon betegek, akik esetében az átlagosnál alacso
nyabb DPD aktivitás m iatt a toxicitás veszélye nagyobb.

Anyag és módszer

Betegek
Vizsgálatainkhoz a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Oktató Kórház I. sz. Belgyógyászati és Kemoterápiás Osztályán 
kezelt, colorectalis daganatban szenvedő betegek véréből izolált 
lymphocytákat használtuk fel. A betegek jellemzőit az 1. táb
lázatban foglaltuk össze. (A vizsgálatokat a kórház Tudo
mányos Kutatásetikai Bizottsága engedélye alapján végeztük.)

1. táblázat: Betegek

Betegek száma 48

Életkor 
Nem: férfi 

nő
Primer tumor helye

colon ascendens-transversum 
sigmoc-rectum 

Stádium:
Dukes В 

С 
D

43-77 év (átlag: 63 év) 
33 
15

18
30

21
17
10

A betegek naponta 500 mg/m2 5-fluorouracilt és 30 mg 
leukovorint kaptak 5 napon át, majd 3 hét szünet következett. A 
kezelést általában 6 hónapon át vagy 20000 mg összdózisig 
folytattuk. A Dukes D stádiumú betegek, állapotuktól függően, 
20 000 mg összdózis felett is kaptak 5-FU kezelést. A lympho
cyta DPD aktivitás meghatározáshoz szükséges vért minden 
kezelési ciklus első napján vettük le. Tekintettel a lymphocyta 
DPD aktivitás cirkadián ritmusára, a vérvételek reggel 8 és 11 
között történtek, hogy az ebből származó eltéréseket minimá
lisra csökkentsük. A kontroll DPD aktivitás meghatározás 10 
egészséges önkéntes vérmintájából történt.

Módszerek
A perifériás mononukleáris sejtek (lymphocyták) szeparálása 
Ficoll-Uromiro oldaton történt, majd a sejteket hemocito- 
méterrel megszámoltuk és a DPD aktivitás meghatározásáig 
folyékony nitrogénben tároltuk.

A DPD aktivitás meghatározását Naguib és mtsai (12) mód
szere szerint végeztük. Röviden: az izolált lymphocytákból, 
folyékony nitrogénben 3 x 30 sec fagyasztással és 25 °C-on 
történt felolvasztással, felszabadítottuk az enzimet majd ultra- 
centrifugálással citoszolt preparáltunk. Az enzimet tartalmazó 
citoszolt inkubáltuk 6 -4C-5-FU-lal (Amersham; SpA = 54 
mCi/mmol) NADPH-val (Sigma) és egyéb kofaktorokkal 37 °C- 
on 20 és 40 percig. Az enzimreakció leállítása után a keletkezett 
katabolitokat a szubsztráttól, cellulóz vékonyrétegen (Merck 
DC Alufolien Cellulose) választottuk el. A radioaktív termékek 
mennyiségének meghatározása Beckmann folyadékszcintillá- 
ciós spektrométerrel történt. A DPD aktivitást a percenként 
keletkezett ossz katabolit mennyiségével jellemeztük és 106 
lymphocytára vonatkoztattuk (pmol/min/106 lymphocyta). A 
lymphocyták izolálásakor, különösen a már sok kezelésen át
esett betegek esetében, a lymphocyta frakció igen sok vörös- 
vértestet tartalmazott. Tekintettel arra, hogy a vörösvértestek 
fehérjetartalma több nagyságrenddel magasabb mint a lympho- 
cytáké (15), az enzimaktivitás kiszámításakor az eredményeket 
nem specifikus aktivitásban (pmol/perc/mg protein) hanem 
lymphocytaszámra vonatkoztatva adtuk meg.

Statisztikai értékelés
Az átlag, szórás és szignifíkancia számítása Tallarida, R. J., Murray, 
R. B. (szerk.) „Manual of pharmacologic calculations with com
puter programs” (Springer Verlag, 1987) könyv alapján készült a 
„t-test for grouped data” számítógépes program segítségével.

Eredmények

A vizsgált colorectalis daganatos betegek lymphocyta 
DPD értékei széles tartom ányban mozogtak, a legkisebb 
és legnagyobb értékek közötti különbség m integy 20- 
szoros volt. A legalacsonyabb m ért DPD érték 1,2, a 
legmagasabb 24,4 pm ol/m in/106 lym phocyta volt. A fér
fiak átlagos DPD értéke 9,92 (SD = 5,82) a nőké 7,38 
(SD = 3,75). A két csoport között szignifikáns különbség 
nem volt. A lymphocyta DPD aktivitások megoszlását a 
betegcsoportban a 2. ábra m utatja.

2. ábra: A DPD aktivitások megoszlása a vizsgált 
beteganyagban

A DPD aktivitása nem m utato tt korrelációt sem a be
tegek korával, sem a betegség stádiumával, szövettani 
„grade”-jével. Kontrollként m egm értük 10 egészséges 
önkéntes DPD aktivitását, a legalacsonyabb érték  3,5 a 
legmagasabb 17,5 pm ol/m in/106 lym phocyta volt. Átlag
értékük 7,70 (SD = 3,72).
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Vizsgálataink során választ kerestünk arra a kérdésre, 
hogy az 5-FU kezelés az enzim aktivitást mennyiben be
folyásolja. Tíz beteg esetében 3 kezelési cikluson ke
resztül a kezelés előtt (1. napon), és a kezelés után (5. 
napon) vett vérből is m eghatároztuk a DPD értékét. Az 
eredm ények arra utalnak, hogy az 5-FU + LV kezelés nem  
m ódosítja a DPD értékeket, hanem  azok az egyénre 
jellemző tartom ányban ingadoztak (3. ábra).

3. ábra: Az 5-fluorouracil + Leukovorin kezelés hatása a DPD 
aktivitásra. (A DPD aktivitás mérését az 5 napos kezelési 
ciklusok első és utolsó napján végeztük, az egyes kezelési 
ciklusok között 3 hét szünet volt)

A továbbiakban összefüggést kerestünk a betegek 
DPD aktivitása és az 5-FU myelotoxikus hatása között. A 
vizsgált betegek közül kiválasztottuk az alacsony 
(DPD < 5 pmol/min/106 lym phocyta) és magas (DPD > 15 
pm ol/m in/106 lymphocyta) aktivitású egyéneket. Követ
tük  a fehérvérsejt- és throm bocytaszám  változását az 
egyes kezelési ciklusok során. A hematológiai kontroll 
m inden beteg esetében a kezelés u tán  3 héttel történt, 
m ielőtt az új kezelést m egindítottuk. Az alacsony DPD 
aktivitású betegcsoportban a l l  beteg közül 6 esetben az 
első k ú ra  után a fehérvérsejtszám jelentős, 2 beteg 
esetében nagyobb m int 50%-os csökkenését tapasztal
tuk. A magas DPD aktivitású csoportban hasonló fe- 
hérvérsejtszám -csökkenést nem  találtunk.

Összehasonlítva a két csoportba tartozó betegek fe- 
hérvérsejtszám-csökkenésének átlagértékét, jól látható a 
két csoport közötti különbség: az alacsony aktivitású cso
portban  a 3. kúra után a fehérvérsejtszám szignifikánsan 
különbözött a kezelés megkezdése előtti értéktől (4. ábra).

A throm bocytaszám  változásában lényeges különb
ség nem  volt a két csoport között (5. ábra).

Az alacsony DPD aktivitású (< 5pmol/min/106 lym
phocyta) csoportban 11 beteg közül 9 beteg esetében for
dult elő 5-FU okozta mellékhatás (mucositis, hasmenés, 
EKG eltéréssel járó angina pectoris, hypertensio). Ezek 
közül 3 esetben a dózis csökkentésével a panaszok enyhül
tek, ill. megszűntek. Három beteg esetében a kezelés leál
lítására kényszerültünk. A közepes DPD aktivitású (5,1-15 
pm ol/m in/ 106 lymphocyta) csoportban 29 beteg közül 5 
esetben fordult elő mellékhatás (hasmenés és átmeneti 
vérnyomás-emelkedés), melyek m iatt 3 esetben a dózist 
csökkentettük. A magas DPD aktivitású (> 15 pmol/min/106 
lymphocyta) csoportban mellékhatás (hasmenés) 8 beteg 
közül 1 esetben fordult elő (2. táblázat).

4. ábra: A fehérvérsejtszám átlagértékének százalékos 
változása a magas és alacsony DPD aktivitású 
betegcsoportokban az egyes 5-FU kezelési ciklusok után. 
Vizsgált betegek száma: magas DPD aktivitású csoport = 8; 
alacsony DPD aktivitású csoport = 11; »: p < 0,05

5. ábra: A thrombocytaszám átlagértékének változása a magas 
és alacsony DPD aktivitású betegcsoportokban az egyes 5-FU 
kezelési ciklusok után. Vizsgált betegek száma: magas DPD 
aktivitású csoport = 8; alacsony DPD aktivitású csoport =11

2. táblázat: Összefüggés a lymphocyta DPD aktivitás 
és az 5-fluorouracil kezelés által kiváltott toxicitás között

DPD aktivitás
(pmol/min/106 lymphocyta)

<5 5,1-15 15

FVS szám csökkenés > 50% 2 _ _
Hasmenés (grade 2) 2 4 1
Hányinger 1 - -
Mucositis (grade 2-3) 3 - -

Angina pectoris» 2 - -
Átmeneti vérnyomás-emelkedés 1 1 -

T oxicitás/B etegszám»» 9/11 5/29 1/8

Terápiás döntés
dóziscsökkentés 3 3 1
kezelés leállítása 3 - -

»EKG eltéréssel
»»Azon betegek száma, akik esetében toxicitás jelentkezett/összes 

beteg száma
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Megbeszélés
Munkánkban 48 colorectalis daganatban szenvedő, 5- 
FU + LV kezelésben részesülő betegünk lymphocyta DPD 
aktivitásáról szerzett eredményeinket foglaltuk össze. A 
vizsgált betegek enzimaktivitás értékei széles tartom ány
ban, 1,2-24,4 pmol/min/106 lymphocyta, mozogtak. Meg
állapítottuk, hogy a lymphocyta DPD aktivitás az egyénre 
jellemző, nem függ az életkortól, a nemtől, sem a betegség 
stádiumától, az 5-FU kezelés nem  befolyásolja értékét.

Az alacsony DPD aktivitású csoportban nagyobb volt az 
5-FU által okozott fehérvérsejtszám-csökkenés, valamint e 
betegekben fordult elő olyan mellékhatás, amely a dózis 
csökkentését, ill. 3 esetben a kezelés leállítását tette szük
ségessé. Mindebből következik, hogy az alacsony lympho
cyta DPD aktivitású betegekben nagyobb az esély az 5-FU 
toxikus hatásainak kifejlődésére, tehát ebből a szempont
ból fokozott rizikójú csoportot alkotnak. Vizsgálataink sze
rint az 5 pmol/min/106 lymphocyta alatti DPD aktivitású 
betegekben várható a toxikus mellékhatások megjelenése. 
A leukovorin fokozza az intracelluláris redukált folát m en
nyiségét. Az 5-FU-lal történő kombinálásakor nő az 5-FU 
hatásos metabolitja az 5-fluoro-dezoxiuridin monofoszfát, 
a timidilátszintáz és a redukált folát között kialakuló terci
er komplex stabilitása, fokozódik az 5-FU daganatellenes 
hatása valamint toxicitása. A küszöbérték alatti DPD akti
vitást mutató betegek estében előfordult nagyszámú toxi- 
citási tünet miatt a továbbiakban érdemes lenne m inden 5- 
FU, valamint 5-FU + LV kezelésben részesülő beteg lym
phocyta DPD aktivitását meghatározni a kezelés megkez
dése előtt, és az alacsony aktivitású betegekre különös gon
dot fordítani a dózis meghatározásakor, és ezáltal az eset
leges súlyos toxikus szövődményeket meg lehetne előzni. 
Ezt alátámasztják Diasio és Tuchman (6,14) megfigyelései, 
akik súlyos 5-FU toxicitást szenvedett betegekben a nor
málisnál lényegesen alacsonyabb lymphocyta DPD aktivi
tást mértek.

Tekintettel arra, hogy a DPD aktivitás m értéke meg
szabja a hatásos vegyületté alakuló 5-FU mennyiségét, 
várható, hogy az 5-FU szenzitivitását esetleg befolyásol
ja. Ezt a kérdést igazolni látszanak Beck és m tsai (2) 
hum án tum orsejtvonalakon végzett kísérletei, melyek 
szerint az 5-FU-lal szemben legrezisztensebb sejtvonal a 
PANC 3 esetében mérték a legmagasabb DPD aktivitást 
(0,378 nm ol/m in/m g protein), szemben a legszenzitívebb 
COLO 1 sejtvonallal amelynek DPD aktivitása 0,004 
nm ol/m in/m g protein volt. Hasonló eredményeket talál
tak Etienne és mtsai (7), akik fej-nyak tumoros betegek
ben szignifikánsan alacsonyabb tum or DPD aktivitást 
mértek a kezelés hatására teljes remisszióba került bete
gekben, szemben a részleges remisszió, illetve nem  rea
gáló csoporttal. Mindkét szerző összefüggést állapított 
meg a DPD aktivitás és az 5-FU szenzitivitás között.

További célunk a betegek követése által összefüggést 
keresni a betegek kezelésre adott válasza, a tumorregresz- 
szió vagy -progresszió mértéke, a recidiva vagy m etasta
sis megjelenésének ideje, ill. a túlélés és lymphocyta DPD 
aktivitása között.

Vizsgálati eredményeink alapján a DPD aktivitás m é
résének jelentőségét az alábbiakban foglalhatjuk össze: 1. 
az 5-FU kezelés megkezdése előtt az átlagosnál alacso
nyabb DPD aktivitású, s így a toxikus szövődményeknek 
jobban kitett betegek kiszűrése; 2. a colorectalis dagana

tok kemoszenzitivitásában betöltött szerepe alapján az 
5-FU dózis egyénre szabott módosítása; 3. a m agas DPD 
aktivitású csoportban a kezelés hatásosságának fokozása 
céljából DPD inhibitorok alkalmazása; 4. az enzim aktivi
tás napszaki ritm usát figyelembe véve, az 5-FU adagolás 
optimális idejének megállapítása.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetüket fejezik ki So
mogyi Anikó dr.-nak (Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
II. Belgyógyászati Klinika) a kézirat összeállítása során nyújtott 
szakmai tanácsaiért, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
Oktató Kórház I. Belgyógyászati és Kemoterápiás Osztály nővé
reinek a vérvételek elvégzéséért, Kútvölgyi Ferencné és Oszta- 
fjn Sándorné laboratóriumi asszisztenseknek, valamint Bódi 
Árpádné adminisztrátornak (Országos Onkológiai Intézet) a 
vizsgálatok végzésében és a kézirat technikai szerkesztésében 
nyújtott magas színvonalú munkájukért.
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(Kralovánszky Judit dr., Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.1122)
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Az EGIS Klinikai-Farmakológiai Kutatási 
Fejlesztési Alapítvány kuratóriuma

1997. évre kiírt pályázatára 48 db tanulmány érkezett. A kuratórium 1997. június 19-én hozott döntése értelmében,
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A MEGELŐZÉS KÉRDÉSEI

A lipidszintcsökkentő terápia helye a myocardialis infarctust 
követő szekunder prevencióban

Paragh György dr., Balogh Zoltán dr., Boda Judit dr., Mohácsi Attila dr., Kovács Péter dr., 
Polgár Péter dr., Worum Ferenc dr. és Kakuk György dr.
Debreceni Orvostudományi Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Kakuk György dr.)

A szerzők 1990 és 1995 között a Debreceni Orvos- 
tudom ányi Egyetem I. Belgyógyászati Klinikán kezelt 
infarctuson átesett betegeket vizsgálták. Ezen időszak
ban összesen 1081 beteget kezeltek akut myocardialis 
infarctussal osztályukon. A betegek 60,3%-a (652) férfi, 
39,7%-a (429) nő volt. Ebből 154 betegnek (14,2%-nak) 
korai, míg 927 betegnek (85,8%-nak) nem korai myo
cardialis infarctusa volt. A korai myocardialis infarctus 
kritérium ának férfiaknál a 45. év, nőknél az 55. év előtti 
infarctust tekintették. A későbbiek során vizsgálták a 
korai myocardialis infarctusban szenvedő betegek ri
zikófaktorainak alakulását és azt találták, hogy a 
betegek 52,3%-a dohányzott, 45,2%-a hypertoniás volt, 
14,2%-a szenvedett diabetes m ellhúsban, 83,3%-ának 
volt hyperlipoproteinaem iája, 47,6%-nál találtak is- 
chaemiás szívbetegségre, vagy akut myocardialis in- 
farctusra pozitív családi anam nesztikus adatot. 
Tekintettel arra, hogy betegek 83,3%-a hyperlipopro- 
teinaemiás volt, elemezték a lipid param éterek alaku
lását és azt találták, hogy a betegek átlagos koleszterin 
értéke 6,91 ± 1,2 mmol/1, HDL-koleszterin értéke 
1,19 ± 0,38 mmol/1, triglicerid szintje 2,66 ± 1,8 mmol/1, 
LDL-cholesterin szintje 4,71 ± 1 ,2  mmol/1 volt. Végül a 
korai infarctuson átesett betegek triglicerid, LDL-C és 
HDL-C szintjeinek alakulását vetették össze a secunder 
prevencióban kívánatos szintekkel és azt találták, hogy 
a férfi betegek 7,2%-ának volt 5,2 mmol/1 alatt a kolesz
terin szintje, míg a nőbetegek közül mindegyik beteg 
koleszterin értéke 5,2 mmol/1 felett volt. A férfi betegek 
53,6%-ának, míg a nőbetegek 78,6%-ának volt 2,3 
mmol/1 alatti triglicerid értéke. A védő hatású HDL- 
koleszterin értéke a férfiak 78,6%-ában volt a kívánatos 
0,9 mmol/1 felett, míg a nők 50% -ában 1,1 mmol/1 felet
ti HDL koleszterin érték volt kim utatható. A szekunder 
prevencióban cél értékként szereplő 3,0 mmol/1 alatti 
LDL koleszterin szintje a férfi betegek 12,5%-ának volt, 
míg a nőbetegek közül m indegyik LDL-koleszterin 
szintje 3,0 mmol/1 felett volt. A szerzők hangsúlyozzák a 
szekunder prevenció szükségességét. Tekintettel a m a
gas koleszterin és LDL-koleszterin értékre, a lipid
szintcsökkentő terápia kiterjedtebb alkalmazását ajánl
ják az akut myocardialis infarctuson átesett betegek ke
zelésében.

Kulcsszavak: infarctus myocardii, hyperlipoproteinaemia, 
LDL-C, HDL-C, koleszterin, triglicerid

Lipid lowering treatment in the secondary prevention 
after myocardial infarction. 1081 patients trated with 
myocardial infarction between 1990-1995 were investi
gated retrospectively. 652 (60.3%) of the patients were 
m ale and 429 (39.7%) were female. 154 (14.2%) patiens 
had  an early, while 927 (85.5%) patients had late myo
cardial infarction. Of the patients w ith early myocardial 
infarction 52.3% were smokers, 45.2% had positive 
family history for ischaemic heart disease or acute 
myocardial infarction. The lipid param eters were 
analysed in detail, because 83.3% of the patients were 
hyperlipoproteinaem ic. The m ean cholesterol level was 
6.91 ±1.2 mmol/1, the HDL-C level was 1.19 ±0.38 
mmol/1, the triglyceride level was 2.66 ±1.8 mmol/1, the 
LDL-C level was 4.71 ±1.2 mmol/1. The serum  LDL-C 
and  the HDL-C levels of the patients w ith early m yocar
dial infarction were com pared to the desirable levels 
suggested for secondary prevention. Only 7.2% of the 
male patients had a cholesterol level below 5.2 mmol/1, 
while all female patients cholesterol levels were above 
5.2 mmol/1. Of the male patients 53.6%, while 78.6% of 
females had lower triglyceride levels than 2.3 mmol/1. 
78,6% of the male patients had higher protective HDL- 
C level in the optim al range (> 1.1 mmol/1). 12.5 percent 
of the male patients had an LDL-C level lower than  the 
value targeted by secundary prevention (3.0 mmol/1), 
while all of the female patients LDL-C levels were 
higher. The authors emphasize the im portance of se
cundary  prevention and a more w idespread use of lipid 
lowering treatm ent for patiens after acute myocardial 
infarction.

Key words: myocardial infarction, hyperlipoproteinaemia, 
LDL-C, HDL-C, cholesterol, triglyceride
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A cardiovascularis morbiditás és m ortalitás hazánkban 
vezető helyet foglal el. Az utóbbi évek nagyobb tanu l
m ányai kim utatták, hogy a m ár definitiv érelváltozással 
rendelkező betegek cardiovascularis m ortalitásában je 
lentős csökkenést lehet elérni akkor, ha a meglévő rizikó- 
tényezőket megszüntetjük, vagy mérsékeljük (2, 7, 9,12, 
13,15).

A rizikótényezők közül kiem elkedő szerepe van a hy- 
percholesterinaem iának, ezért kezdtek el lipidcsökkentő 
terápiát az infarctuson átesett vagy coronarographiával 
igazolt ischaemiás szívbetegségben szenvedő betegeknél. 
Ezen kezelés eredményeként a plakkok regressziója és a 
cardiovascularis halálozás csökkenése volt megfigyelhe
tő (17). Más tanulmány, így pl. a MARS lényeges plakk re
gressziót, quantitativ coronaria-angiographiával nem  
tudo tt kim utatni, de a cardiovascularis halálozás csökke
nését figyelték meg (3). A MAAS (14) és CCAIT (19) az 
arteriosclerosis regresszióját m utatta. A FATS vizsgálat 
(4) hasonló eredménnyel járt és ezen esetekben a cardio
vascularis halálozás csökkenését azzal magyarázták, 
hogy a klinikailag akut ischaemiás syndrom a nem  m in
dig a legsúlyosabban scleroticus artériák elzáródása miatt 
jön  létre,hanem  gyakran mérsékelt, akár 30%-os corona
riaszűkület mellett, mégpedig a lipidekben gazdag ún. 
lágy plakkok megrepedése hozná létre a throm bosist és 
az akut ischaemiás tünetcsoportot. Ezért ezen vizsgála
tok alapján feltételezik, hogy az összes plakkok m integy
10-20% -át képviselő lágy plakkok lennének a felelősek a 
coronaria események mintegy 80-90% -áért (4,5).

Azon coronaria betegeknél, akiknek arteria carotis 
stenosisa is volt, az ACAPS tanulm ányban lovastatin 
kezelés m ellett vizsgálták a stenosis progresszióját és a 
cardialis események gyakoriságát, valamint a cardiovas
cularis m ortalitást. Azt találták, hogy jelentős javulás jött 
létre m ind a progresszióban, m ind  a m ortalitásban (8). 
Igen nagy beteganyagon végzett 5 éves vizsgálatról szá
mol be a Scandinavian Simvastatin Survival Study, mely
nek eredményei alapján a cardiovascularis m ortalitás 
42%-kal, míg az összmortalitás 30%-kal csökkent azon 
korábban infarctuson átesett, vagy definitiv coronaria- 
sclerosisban szenvedő betegeknél, akik simvastatin keze
lésben részesültek (16). Fenti eredmények is azt m u
tatják, hogy napjainkban hatékony gyógyszeres lehető
ség áll rendelkezésünkre az infarctuson átesett betegek 
túlélésének javítására.

Jelen tanulm ányunkban retrospektív m ódon vizsgál
tuk  az utóbbi 5 évben akut m yocardialis infarctus miatt 
kezelt betegeink számát, életkor és nemek szerinti meg
oszlását, fontosabb rizikófaktorait. Kíváncsiak voltunk 
arra, hogy a nemzetközi irodalom  eredményei ism ere
tében az I. Belgyógyászati K linikán akut myocardialis 
infarctusban szenvedő hypercholesterinaem iás betegek-

R ö v i d í t é s e k :  AMI = akut myocardialis infarctus; ISZB = ischaemiás 
szívbetegség; DM = diabetes mellitus; HT = hypertonia; HL = hyper- 
lipoproteinaemia; LDL-C = low density lipoprotein-cholesterin; HDL- 
C = high density lipoprotein-cholesterin; Tg = triglicerid; Chol = 
koleszterin; CK = kreatin-kináz; GOT = glutamát -oxálecetsav-transz- 
amináz; LDH = laktat dehidrogenáz; GPT = glutamát-piruvát transz- 
amináz; BMI = testtömegindex; АСЕ = angiotenzin konvertáló enzim; 
MARS = Monitored Atherosclerosis Regression Study; MAAS = 
Multicentre Anti-Atheroma Study; CCAIT = Canadian Coronary 
Atherosclerosis Intervention Trial; ACAPS = Asymptomatic Carotid 
Artery Progression Study

nél a klinikáról való távozást követően mennyiben alkal
m azzák a klinika orvosai és a háziorvosok az irodalom 
ban  jó eredménnyel kecsegtető terápiás elveket.

Betegek és módszerek
1990-1995 között az I. sz. Belgyógyászati Klinikán akut myo
cardialis infarctus miatt kezelt betegek adatait retrospektív mó
don vizsgáltuk. A betegeket két csoportra osztottuk: korai és 
nem korai myocardialis infarctuson átesettekre. A korai myo
cardialis infarctus kritériumának férfiaknál 45 éves kor előtti, 
nőknél az 55. év előtti infarctust tekintettük. A myocardialis in
farctus diagnózisát a klinikai kép, EKG, enzimvizsgálatok (CK, 
CK-МВ, SGOT, LDH) alapján állítottuk fel. Kisegítő diagnoszti
kus eszköz volt a szívizom-szcintigráfia és a coronarographia. 
A korai myocardialis infarctusban szenvedő betegeket kiértesí
tettük és lipid szakrendelésünkön részletes rizikó felmérést vé
geztünk, mely magába foglalta a dohányzás, a hypertonia, a di
abetes mellitus, a hyperlipoproteinaemia és az ISZB-re, a myo
cardialis infarctusra és egyéb vasculáris megbetegedésre vo
natkozó pozitív családi anamnézist, valamint a gyógyszeres 
kezelést. Minden betegnél a következő vizsgálatokat végeztük 
el: testsúly, testmagasság, vérnyomásmérés, EKG ellenőrzés. A 
laboratóriumi vizsgálatok közül SGOT, CK, LDH, gamma GT, 
GPT, alkalikus foszfatáz, Na, K, glükóz, kreatinin, urea, húgysav, 
koleszterin, triglicerid, HDL-C meghatározás történt.

Az LDL-C számítását a Friedewald formula segítségével 
végeztük el, 4,6 mmol/1 fölötti szérum triglicerid szint esetén az 
LDL-C meghatározása ezzel a módszerrel pontatlan. 15 bete
günknél (valamennyien férfiak) emiatt a szérum LDL-C szintet 
nem tudtuk meghatározni. A statisztikai számításokat SAS for 
Windows statisztikai programmal végeztük. A paramétereket 
leíró statisztikával elemeztük (átlag, szórás, minimum, maxi
mum érték). A csoportok közötti különbség vizsgálatára a 
Student-féle t-próbát alkalmaztuk. Számításaink során a 
p s  0,05-ös valószínűségi szintet fogadtuk el szignifikánsnak.

Eredmények

Az 1. ábra 1990 és 1995 között akut myocardialis infarc
tus m iatt kezelt betegek átlagéletkorát ábrázolja az egyes 
nap tári években. A fenti 5 éves periódus alatt 1081 bete
get kezeltünk akut myocardialis infarctus miatt, 652 
(60,3%) férfit és 429 (39,7%) nőt. Ebből 154 (14,2%) 
betegnek volt korai infarctusa. Nem  korai infarctusa 927 
(85,8%) betegnek volt. A korai myocardialis infarctussal 
kezeltek átlagos életkora 47,5 év, a férfiaké 44,6 év, a nőké 
50,1 év volt (2. ábra). A két nem  közötti különbség 
részben abból adódott, hogy a férfiak korai infarctus 
kritérium ának a 45. év előtti, nőknél az 55. év előtti 
myocardialis infarctust tekintettük. A korai infarctusos 
betegcsoportnak 66,7%-a férfi és 33,3%-a nő volt. Az 
összinfarctus arányához viszonyítva a férfiak aránya je
lentősebb volt a korai infarctusos betegcsoportban. A 
betegek testtömegindexe (BMI) m ind  a női, m ind a férfi 
csoportban meghaladta az ideális értéket. A nőbetegek 
súlytöbblete igen jelentős volt, átlagosan 30,7±6,4 BMI 
érték, míg a férfiaké átlagosan 29,6±4,2 BMI érték.

A korai infarctuson átesett betegek rizikófaktorait 
elemezve azt találtuk, hogy a betegek jelentős részének 
egyidejűleg több rizikófaktora is volt, mely a korai myo
cardialis történés magyarázatául szolgálhat (1. táblázat). 
A betegek 52%-a dohányzott, a korai infarctusos férfiak 
60%-a, a nőknek 35%-a volt dohányos. A betegek 45%- 
ának volt hypertoniája, a korai infarctusos férfiak 53%-a, 
a nőknek 27%-a volt hypertoniás. Diabetes mellitus a
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1. ábra: Az 1990 és 1995 között AMI miatt kezelt betegek 
átlagos életkora

2. ábra: A korai akut myocardialis infarctusban szenvedők 
életkor és nemek szerinti megoszlása (összesen: 154 fő,
103 férfi és 51 nő)

mivel a betegek 83%-a volt hyperlipoproteinaem iás, a 
korai infarctusos férfiak 82,5%-a, a nők 84%-a volt hy
perlipoproteinaem iás. Az ischaemiás szívbetegségre, 
vagy perifériás érrendszeri betegségre pozitív családi 
anam nézise a betegek 48%-ának volt. A korai infarctusos 
férfiak 49,5%-ának, a nők 45%-ának volt pozitív családi 
anamnézise.

3. ábra: Lipid értékek alakulása a korai AMI-n átesett 
betegekben (n = 154 fő)

A leggyakrabban előforduló rizikófaktor, a hyper- 
lipoproteinaem ia elemzése során azt találtuk, hogy a be
tegek átlagos szérum  koleszterin szintje 6,91 ± 1,2 
mmol/1, HDL-koleszterin szintje 1,19 ±0,38 mmol/1, 
LDL-koleszterin szintje 4,71 ± 1,2 mmol/1, míg a szérum  
triglicerid szintje átlagosan 2,66 ±1,8 mmol/1 volt (3. 
ábra). A betegek 59,5%-ának 6,5 mmol/1 feletti, 35,7%- 
ának  5,2 és 6,5 mmol/1 közötti, míg 4,8%-ának 5,2 mmol/1 
alatti koleszterin értéke volt. A férfiaknál ezek az értékek 
úgy módosultak, hogy 60,7%-ban találtunk 6,5 mmol/1 
feletti, 32,1%-ban 5,2 és 6,5 mmol/1 közötti, 7,2% -ban 5,2 
mmol/1 alatti koleszterin értéket, míg nőknél a 6,5 
mmol/1 feletti koleszterin érték 57,1%-ban 5,2 és 6,5 
mmol/1 közötti érték 42,9%-ban fordult elő. Egyetlen egy 
nőbetegnél sem találtunk 5,2 mmol/1 alatti koleszterin 
értéket (4. ábra). A szekunder prevenció egyik fő célja az 
LDL-koleszterin csökkentése, ezért kíváncsiak voltunk 
arra , hogy a fent em lített koleszterin értékekkel rendel
kező korai infarctusos betegek LDL-koleszterin értékei 
hogyan alakultak. Azt találtuk, hogy a betegek 86,8%-

1. táblázat: A rizikófaktorok alakulása a korai AMI-n átesett 
betegekben

Összes
beteg Férfiak Nők

Korai AMI 154 103 51
Dohányzás 80 62 18
Hypertonia 69 55 14
DM 22 11 11
Hyperlipoproteinaemia (HL) 128 85 43
Pozitív anamnézis (ISZB,AMI) 74 51 23

betegek 14%-ában volt kim utatható, a korai infarctusos 
férfiak 10,6%-a, a nőknek 21,6%-a volt cukorbeteg. A hy- 
perlipoproteinaem ia volt a leggyakoribb rizikófaktor,

4. ábra: Az összkoleszterin szint alakulása korai AMI-n átesett 
betegekben (n = 154 fő)
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5. ábra: Az LDL-koleszterin szint alakulása korai AMI-n 
átesett betegekben (n = 139 fő)

6. ábra: A triglicerid szint alakulása korai AMI-n átesett 
betegekben (n = 154 fő)

7. ábra: A HDL-koleszterin szint alakulása korai AMI-n átesett 
betegekben (n = 154 fő)

ában 3,5 mmol/1 feletti, 5,3% -ában 3,0 és 3,5 mmol/1 
közötti volt az LDL-koleszterin szint és csak 7,9%-ban 
találtunk 3,0 mmol/1 alatti LDL értéket. A férfiaknál a 3,5 
mmol/1 feletti LDL-koleszterin szint 83,3%-ban, míg 
nőknél 92,9%-ban fordult elő. 3,0 és 3,5 mmol/1 közötti 
értéket férfiaknál 4,2%-ban, nőknél 7,1%-ban észleltünk. 
A kívánatos 3,0 mmol/1 alatti értéket a férfi betegek 
12,5%-ában észleltük, míg nőbetegek közül egyetlen egy 
betegnél sem találtunk 3,0 mmol/1 alatti LDL-koleszterin 
értéket (5. ábra. ) Tekintettel a rra , hogy a betegek BMI 
értékeik alapján jelentősen elhízottak voltak, kíváncsiak

voltunk a triglicerid  értékek alakulására. Azt találtuk, 
hogy a betegek 61,9%-ának 2,3 mmol/1 alatti, 28,6%-ának 
2,3 és 4,6 mmol/1 közötti és 9,5% -ának 4,6 mmol/1 feletti 
triglicerid értéke volt. Annak ellenére, hogy a nők BMI 
értéke magasabb volt, m int a férfiaké, a nők között na
gyobb arányban (78,6%) találtunk 2,3 mmol/1 alatti t r i 
glicerid értéket, m int a férfiaknál (53,6%). Érdekes m ó
don a nőknél 4,6 mmol/1 feletti triglicerid  érték nem  for
dult elő, míg a férfiak 14,3%-ában találtunk ilyen elvál
tozást. 2,3 és 4,6 mmol/1 közötti triglicerid érték nem  for
dult elő, míg a férfiak 14,3%-ában találtunk ilyen elvál
tozást. 2,3 és 4,6 mmol/1 közötti triglicerid érték a nők 
21%-ában, a férfiak 32%-ában fordult elő (6. ábra). Az 
atherogenesis szempontjából védő hatású HDL-kolesz- 
terin szinteket vizsgálva a nem zetközi ajánlásokat fi
gyelembe véve, mely a férfiaknál 0,9 mmol/1 feletti, a 
nőknél 1,1 mmol/1 feletti HDL-C értéket tart kívánatos
nak a szekunder prevencióban, vizsgáltuk, hogy a korai 
myocardialis infarctuson átesett betegek hány százaléka 
felel meg ennek a kívánt értéknek. Azt találtuk, hogy a 
betegek 69% -ának a kívánt érték felett, míg 31%-ának a 
kívánt érték alatt volt a HDL-C szintje. Annak ellenére, 
hogy a férfiaknál nagyobb arányban fordult elő magas 
triglicerid szint, a férfiak kívánt érték  fölötti aránya m a
gasabb volt (78,6%), m int a nőbetegeké (50%). A nőbete
gekben a kívánt érték  alatti HDL-C 50%-ban fordult elő, 
míg férfiaknál 21,4%-ban (7. ábra). A gyakori hyper
lipidaemia miatt vizsgáltuk, hogy a betegek hány százalé
ka részesült a szakrendelésünkre érkezést megelőzően 
lipidszintcsökkentő kezelésben. Azt találtuk, hogy m ind
össze 21%-uk (33 fő). Ennek hátterében mind a gondozás 
hiányosságai, m ind  pedig a gyógyszerek igen magas ára 
szerepet játszott. Az elmúlt éveken lezárult m ulticentri
kus tanulm ányok eredményei rem élhetően az orvosi 
gondolkodásra és a gondozás minőségére is hatással 
lesznek.

Megbeszélés

A cardiovascularis morbiditás és m ortalitás jelentősen 
csökkenthető az ún. rizikótényezők megszüntetésével. 
Ezt bizonyítják a korábban végzett regressziós vizsgála
tok (4). Jelen vizsgálataink azt m utatták, hogy a korai 
myocardialis infarctuson átesett betegek jelentős hánya
dának több rizikófaktora volt, és a betegek mintegy 83%- 
ában hyperlipoproteinaem ia volt kim utatható. A Fra
m ingham  tanulm ány szerint a szívinfarctuson átesett 
férfiak 35-52% -ában, a nők 66% -ában a szérum kolesz
terin szint 6,21 mmol/1 fölött volt, viszont a szívinfarctu- 
sos betegek 20%-a norm ocholesterinaem iás volt (5,17 
mmol/1 összkoleszterin szint alatti értékkel) (11). A mi 
vizsgálati eredm ényeink a férfiak 60,7%-ában, míg a nők 
57,1%-ában m utattak  6,5 mmol/1 feletti összkoleszterin 
értéket. A férfiaknál a mi betegcsoportunkban észlelt 
magasabb értékek hátterében egyrészt eltérő étkezési 
szokások, m ásrészt az állhat, hogy betegeink a korai in 
farctuson átesett betegcsoportból kerültek ki és ezen 
betegcsoportban az esetleges genetikai lipidabnorm a- 
litás lehetősége is nagyobb.

A korábbi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy 
jelentős koleszterin csökkentés eredményeként az arte-
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riosclerosis folyamatának lassítása mellett bizonyos reg
resszió is elérhető és gyakran a plakkregresszió arányát 
jóval meghaladó mértékű csökkenés figyelhető meg a 
klinikai coronaria események szám át illetően (18). A kez
deti vizsgálatok elsősorban a coronaria események szá
m ának és a cardiovascularis m ortalitás csökkenéséről 
számoltak be, míg nem állt rendelkezésünkre az össz- 
mortalitás csökkenését bizonyító meggyőző adat a lipid- 
csökkentő terápiát folytató coronaria betegekben (13). 
Ezért jelentett áttörést az SSS-study, mely 4444 betegen 5 
éves időtartam ú simvastatin kezelést követően jelentős 
összmortalitás csökkenésről szám olt be (16). A regresszi
ós vizsgálatok eredményei arra kötelezik a kor színvona
lán kezelést folytató szakembereket, hogy a m indennapi 
gyakorlatban alkalmazzák az infarctuson átesett és is- 
chaemiás szívbetegségben szenvedő betegek lipidszint- 
csökkentő kezelését, elsősorban a nagyobb tanulm ányok 
alapján is hatásosnak bizonyított sztatinokat, melyekkel 
a betegek életkilátásait és életminőségét is jelentősen 
lehet javítani.

Az ischaemiás szívbetegségben szenvedőknél a lipid- 
szintcsökkentő kezelés célja a 3,0 mmol/1 LDL, ill. a 5,2 
mmol/1 összkoleszterin érték elérése. Vizsgálatunk azt 
bizonyítja, hogy a klinikánkról távozott betegek gondo
zásában ezen a téren elm aradások vannak. A betegek je
lentős része nem  részesült hypercholesterinaem ia esetén 
sem lipidcsökkentő kezelésben és ezáltal romlik életkilá
tásuk az alapbetegség progressziójának fokozódása m i
att. Azért vizsgáltuk a fiatalkori infarctusos betegeket, 
m ert ezen betegeknél nagyobb valószínűséggel lehet szá
m ítani genetikai lipid abnorm alitásra, amely fontos rizi
kótényezője lehetett a coronariasclerosisnak, s így a myo- 
cardialis infarctus kialakulásának. Az előző epidem ioló
giai vizsgálatok bebizonyították, hogy az akut szívinfarc- 
tust követően alkalmazott throm bolyticus terápia, a ß- 
receptor-blokkoló, az ACE-gátló és a throm bocytaag- 
gregációt gátló kezelés a betegek élettartam át m egnyújt
ják és a recidívák gyakoriságát csökkentik, ezért ezek al
kalmazása a m indennapi gyakorlatban rutinszerűvé vált 
( 1, 6, 10, 20).

A 4S tanulm ány eredményei bebizonyították, hogy a 
lipidszintcsökkentő terápia az összm ortalitás és a cardio
vascularis m ortalitás jelentős csökkenését eredményezi 
(16). Ennek ellenére a jelenlegi gyakorlatban a terápiás 
protokollokban még nem kellően érvényesül a lipidszint- 
csökkentők rutinszerű alkalmazása akut myocardialis 
infarctust követően.

Reméljük, hogy jelen m unkánk is segítséget jelent ab
ban, hogy a korábbi terápiás hagyományokat áttörve, az új 
eredmények alkalmazásával egyre több cardiovascularis 
beteg számára biztosíthatunk panaszmentes, tartós életet.
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ÚJ MŰTÉTI ELJÁRÁSOK

Állcsontpótlás microvascularis módszerrel átültetett fibulával

Kiss Gyula dr.1, Borbély László dr. és Kovács Ádám dr.
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, Fogászati és Szájsebészeti Klinika (igazgató: Mari Albert dr.) 
Traumatológiai Klinika (igazgató: Simonka János Aurél dr.)1

Az állkapocs legeredményesebben élő csonttal pótol
ható. Ennek a transzplantátum nak önálló vérellátása 
van, így életképességét nem  befolyásolja, hogy a befo
gadó ágy környezete nem  steril (ami szájüregi m űté
teknél elkerülhetetlen körülmény), vagy rossz vérel
látású (heges környezet, besugárzott m űtéti terület). Az 
állkapocs nagy kiterjedésű szegmentális hiányának 
pótlására alkalmas új, ígéretes módszer a microvascu
laris módszerrel végzett fibula transzplantáció. A szer
zők 1993-tól végeznek állcsontpótlást fibulával, és 
1994-ig összesen nyolc esetben alkalmazták kiterjedt 
csont-, és összetett szövethiány pótlására a fibula osteo-, 
és osteo-cutan lebenyt. Ism ertetik a m űtéti technikát, 
beszám olnak első tapasztalataikról. Az állkapocshiány 
fibulával történő pótlását m inden eddigi m ódszernél 
eredményesebbnek tartják.

Kulcsszavak: rekonstrukció, mikrosebészet, mandibula, fibula

Irodalm i adatok szerint Ueba Japánban, Taylor pedig 
Ausztráliában egymástól függetlenül, 1973-ban végezte 
az első csontpótlást fibulával (az egyik esetben az ulnát, a 
m ásikban a tibiát pótolták). A sikeres m űtétről Taylor 
1975-ben számolt be (25), a japán m unkacsoport csak tíz 
évvel a m űtét után, 1983-ban (29). A kiterjedt csonthiány 
hagyományos módon nem  lett volna pótolható, így a 
microvascularis csontátültetés a végtagot mentette meg 
az egyébként elkerülhetetlen amputációtól.

A Taylor által 1975-ben javasolt hátsó behatolás he
lyett 1979-ben Gilbert a lateralis behatolást ajánlotta 
(11). Baudet 1981-ben ism ertette, hogy ha egyidejűleg 
csontot és lágyrészt is kell pótolni, akkor a fibulával 
együtt a soleus izom lateralis részét is a transzplantátum - 
ba lehet foglalni (2). Chen és Yan (1983) behatóan vizsgál
ták  a septocutan és m usculocutan perforánsok helyzetét, 
és ezzel az osteoseptocutan és osteom usculocutan fibu- 
lalebeny tervezéséhez alapvető ismeretet szolgáltattak 
( 6 ) .

Taylor és mtsai (1988) az alsó végtag vérellátásának 
tanulmányozása során osztályozták a leggyakrabban elő
forduló vascularis anomáliákat, s a variációkat öt cso
portba sorolták (28). Schusterman és mtsai (1992) tovább

Ez a dolgozat az OTKA T 015975 sz. pályázatának támogatásával 
készült

Mandibular reconstruction using vascularised fibular 
flap. The best results in m andibular reconstruction are 
achieved by transplantation of vascularised bone. This 
transp lan t has an own b lood  supply therefore its sur
viving is no t influenced by the non-sterile environm ent 
of the oral cavity and the insufficient b lood supply of 
the operated  area (caused by scar or radiation). A new 
prom ising method for reconstruction of a wide seg
m ented defect of the m andible is vascularised fibular 
flap transplantation. Eight consecutive patients treated 
with fibular flap transplantation in 1993 and  1994 were 
reviewed. Osteo- and osteo-cutan flaps were used for 
reconstruction of the com posite tissue defects. The au
thors report on the surgical technique and their first ex
periences. The authors consider the application of the 
fibular flap the most succesful procedure of all types of 
reconstruction of segm ented m andibular defect.

Key words: reconstruction, microsurgical, mandibula, fibula

finom ították az osteocutan lebeny tervezésének és pre
parálásának technikáját (22), Wei és mtsai (1994) pedig 
az átv itt lebeny bőrének érzését is helyreállították az 
érzőideg rekonstrukciójával (31,32).

Az irodalom ban Hidalgo (1989) számolt be először 
fibulával végzett állkapocspótlásról (15). Hazánkban el
sőként Gulyás és mtsai (13) közöltek microvascularis 
m ódszerrel végzett fibulapótlásról, esetükben a tibia ki
terjedt szegmentális csonthiányát pótolták. Klinikánkon 
1993-ban végeztünk első ízben állkapocspótlást fibula 
segítségével, 1994 végéig hét további esetben végeztünk 
hasonló microvascularis transzplantációt. Eredmé
nyeinkről, kezdeti tapasztalatainkról szeretnénk beszá
molni.

Műtéti technika
Két team dolgozik egyidejűleg. Az egyik végzi az elektív fej- 
nyaki műtétet, a másik előkészíti a transzplantátumot. Álta
lában az azonos oldali alsó végtagot készítjük elő, a térdtől 
disztálisan izolálunk. A combra helyezett mandzsettával 350 
Hgmm-es nyomással biztosítjuk a vértelenséget, a térdízületet 
90 fokban behajlítjuk. A lebeny tengelye a fibula fejecse és a kül- 
boka között húzott egyenes. Lebenyünket a lábszár középső 
harmadából vesszük. Csontlebeny készítésekor a m. soleus és a 
peroneus izomcsoport közötti inferolateralis intermuscularis 
septumban élesen hatolunk be a csontig (í. ábra). A n. peroneus
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izolálása csak akkor szükséges, ha kivételesen hosszú csontra 
van szükség, s ezért a fibula proximalis szakasza is resectióra 
kerül. A fibulát borító peroneus izomcsoportot és a m. flexor 
hallucis longust úgy választjuk le a csontról, hogy azon 2-3 mm 
vastag izomszegély maradjon, s a periosteum ne sérüljön. A 
további preparálást megkönnyíti, ha a proximalis és distalis 
szakaszon is elvégezzük az osteotomiát, mert ezáltal a fibula 
kifelé rotálhatóvá válik. A m. extensor hallucis longus, a m. ex
tensor digitorum longus és a m. tibialis anterior közös fasciáját 
a fibulától 2-3 mm-re hosszában felhasítjuk, így eljutunk a 
membrana interosseáig. Ezt is behasítjuk a lebeny teljes hosszá
ban.

1. ábra: A fibula lebeny preparálásának iránya a lábszár 
keresztmetszeti képén. 1. tibia; 2. fibula; 3. m. tibialis anterior;
4. m. extensor digitorum longus; 5. m. extensor hallucis 
longus; 6. m. peroneus longus; 7. m. peroneus brevis; 8. m. 
tibialis posterior; 9. m. flexor digitorum longus; 10. m. flexor 
hallucis longus; 11; m. soleus; 12. m. gastrocnemius; 13. a. et v. 
tibialis anterior; 14. a. et v. tibialis posterior; 15. a. et v. 
peronea; 16. v. saphena magna; 17. v. saphena parva; 18. n. 
peroneus superficialis

A fibulát borító tibialis posterior izomban distalisan fel
keressük a csonttól medialisan futó a. peroneát és az azt kísérő 
vénákat. A distalis oseotomia magasságában az ereket lekötjük 
és átvágjuk. Az ereket követve preparálunk ventralis és medialis 
irányban, tovább proximalisan haladva, amíg el nem jutunk az 
a. és v. tibialis posteriorig. Az érnyél preparálását végezhetjük 
proximalisan is először, s innen követjük distalis irányban a 
kívánt lebeny hosszáig.

Osteocutan (septocutan, septo-musculocutan) lebeny pre
parálásakor a leendő bőrsziget tengelye megfelel az inferolate
ralis intermuscularis septum tengelyének. Anélkül, hogy a bőr
lebeny helyét a lábszáron kijelölnénk, bőrmetszésünket ezen 
tengelytől ventralisan, hosszirányban, ívelten vezetjük. A fasciát 
is felhasítva jutunk el az izomzatig. A fascio-cutan bőrlebenyt 
dorsalis irányban preparálva közelítjük meg az inferolateralis 
septumot. A bőrt átvilágítva jól látható a septocutan perforáns 
erek elhelyezkedése. Ennek ismeretében jelöljük ki a bőrlebeny 
végleges helyzetét, úgy, hogy azt legalább két perforáns ér táp
lálja. Ha a közvetlen septocutan ereket nem tudjuk demonstrál
ni, vagy a bőrt a m. soleus lateralis részén átfutó musculocutan 
erek táplálják, akkor a soleus és flexor hallucis longus izmok 
lateralis harmadát is a lebenybe kell foglalni. Ezután a lebeny
preparálást ventralis irányban folytatjuk tovább, ugyanúgy, 
ahogyan ezt a csontlebeny készítésénél leírtuk.

Amikor a lebeny már csak ereivel van összeköttetésben az 
adó hellyel, megszüntetjük a vértelenséget. A transzplantátum 
keringésének helyreállításakor az izmok széleiből és a csont

végekből vérzést észlelünk. Néhány perces perfúzió után az ere
ket klippek felhelyezése között átvágjuk, és az adó helyet gon
dos vérzéscsillapítás után, szívó drain hátrahagyásával rétege
sen zárjuk. Ha bőrszigetet is foglaltunk a lebenybe, akkor annak 
másodlagos hiányát a combról vett félvastag bőrrel pótoljuk, s a 
végtagot gipszsínben rögzítjük két hét időtartamra.

A mandibulán a resectio helyét bejelöljük, majd АО re
konstrukciós lemezt applikálunk a csont formájához, így biz
tosítjuk, hogy a mandibula csonkjai az ostetomia után az erede
ti helyzetükben maradjanak. Elvégezzük a reszekciót, a re
konstrukciós lemezt csavarokkal rögzítjük. A transzplantátu- 
mot a defektusba helyezzük, s az eltávolított csonthoz hasonló 
formájúvá alakítjuk osteotomia(k) segítségével, s csavarokkal a 
lemezhez rögzítjük.

A transzplantátum erei és a nyaki befogadó erek között 
operációs mikroszkóp alatt elkészítjük az érvarratokat. Ennek 
technikájáról más mikrosebészeti közleményünkben részlete
sen beszámoltunk, ezért itt nem ismételjük.

Az erek átjárhatóságát a műtét utáni első 48 órában hat 
óránként, majd egy hétig naponta egyszer ellenőrizzük ultra
hangos áramlásmérő készülékkel.

2. a. ábra: Bal oldali állkapocsdaganat röntgen felvétele

2.b. ábra: A fibulával történt csontpótlás röntgenképe egy 
évvel később, közvetlen lemezeltávolítás után

Eredmények

1993-1994-ben, két év alatt 8 állkapocspótlást végeztünk 
fibula lebeny segítségével. Az állkapocs szegmentális 
hiánya egy esetben traum a, egy esetben osteoradionec-
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rosis, hat esetben daganatm űtét következménye volt. Há
rom esetben osteo-septocutan lebenyt alkalmaztunk, a 
bőrsziget intraoralis nyálkahártyát pótolt.

A csontgyógyulás valamennyi esetben zavartalanul 
zajlott le, mind a m andibula fibula találkozásánál, mind 
az osteotomiák helyén. A rekonstruált állkapocs terhelés
stabil, a transzplantátum  vastagsága és form ája az egy év 
múlva készült röntgenfelvételen változatlan, még rész
leges csontfelszívódást sem észleltünk (2. a., b. ábra). A 
lemezeltávolítás során szemmel láthatóan meggyőző volt 
a csontosodás, a transzplantátum  élő, jó vérellátású csont 
maradt.

Megbeszélés

Az állkapocs szegmentális hiánya leggyakrabban daga
natm űtét következtében jön  létre, de ez az állapot előáll
hat traum a (defekt törés), gyulladás (osteitis) és su
gárkezelés szövődményeként fellépő radionecrosis követ
keztében is. A csontvégeket a rajtuk tapadó izmok rend
ellenes helyzetbe húzzák, ennek következtében az arc esz
tétikai károsodást szenved: arc aszimmetria, deformitás 
alakul ki. Az anatómiai eltérés mellett súlyos funkció- 
zavarral is számolnunk kell: az ajak zárása tökéletlenné, 
inkontinenssé válik, a fogsorok záródása rendellenes, en
nek következtében a rágás, nyelés tökéletlen, a táplálko
zás nehezítetté válik, a hangképzés is zavart szenved. Az 
instabil csontvégek nem  képesek a nyelvet és szájfenéket 
eredeti helyükön rögzíteni, így azok tám aszték hiányá
ban hátraesnek, felső légúti akadályt képeznek, extubá- 
láskor akut légzési elégtelenséget okozhatnak.

Az állkapocs szegmentális hiányával járó súlyos esz
tétikai és működészavart elkerülhetjük, ha a csontvége
ket eredeti helyzetükben rögzítjük (fixateur extern, áthi
daló lemez), vagy a hiányzó csontot pótoljuk. A helyreál
lítás célja az elvesztett csont pótlása hasonló formájú, 
m ennyiségű és minőségű szövetekkel, ezzel érhető el az 
eredeti anatóm ia rekonstrukciója mellett a kiesett funk
ciók legtökéletesebb helyreállítása.

A hagyományos csontátültetés régebben vérellátásától, 
környező lágyrészeitől megfosztott csonttal történt, me
lyet rendszerint a csípőcsontból, esetleg a tibiából vagy 
bordából nyertünk. Az ily módon átültetett transzplantá
tum  élő sejteket nem tartalm az, m ert azok elpusztulnak a 
környező szövetekből kiinduló revascularisatio kialakulá
sáig, s csak az élettelen m átrix alkotja a pótlást. Ez viszont 
élő elemek hiányában nem  képes a fertőzésnek ellenállni, 
vérellátás hiányában az antibiotikum sem ju t el a kívánt 
helyre, s a fertőzött transzplantátum  elvész.

A hagyományos csontátültetés alapfeltétele a jó vérel
látású, steril befogadó ágy. Betegeink esetében azonban 
ezek az optimális körülm ények csak igen ritkán  vannak 
jelen. A daganatm űtét során a műtéti terület közlekedik 
a szájüreggel, a nyál baktérium okkal zsúfolt. A rosszin
dulatú daganat miatt betegeink gyakran sugárkezelésben 
részesülnek, és a sugárkezelés ismert szövetkárosító ha
tásai m iatt a befogadó ágy vérellátása romlik, a csontgyó
gyulásért, csontújraképződésért felelős sejtek jelentős 
része elpusztul. Ez az oka, hogy a sugárkezelt területen 
végzett hagyományos csontátültetés eredményei rosszak 
(17,18).

Jelentős előrelépést jelentett a csontpótlásban, amikor 
lehetőség nyílt az autológ élő csont átültetésére. Ez az 
1980-as években a leggyakrabban nyeles osteo-musculo- 
cutan lebenyekkel történt, melyek közül a fej-nyak sebé
szetben a trapezius és latissimus dorsi osteo-m usculocu- 
tan lebeny került alkalmazásra. E két lebeny tervezéséről, 
m űtéti technikájáról, a segítségével végzett állcsontpót
lásról korábban beszám oltunk (4,19).

Az 1980-as években a helyreállító sebészet valameny- 
nyi területén tért hódított a mikrosebészet. Ez a módszer 
lehetővé tette a test távoli tájékáról tö rténő  szövetátül
tetést, megszűnt a defektus közelségéhez való kényszerű 
kötődés, s így lehetőség nyűt arra, hogy a legmegfelelőbb 
mennyiségű és m inőségű szövettel vagy szövetekkel vé
gezzük el a pótlást.

Mikrosebészeti módszerrel végzett állcsontpótlás tör
ténhet lapockával (24), csípőcsonttal (26, 27), alkar bőr
lebenyhez kapcsolt radiussal (20), II. m etacarpussal (3). 
Az állkapocs szegmentális hiánya vastag, erős, nagy tö
m egű csontot igényel, pótlására az em lítettek közül legal
kalmasabb a csípőcsont. Kisebb hiány, ill. nők  esetében 
megfelel a lapocka is. Lapockával m axim um  8 cm-es, csí
pőcsonttal 12 cm-es hiány pótolható. A fibula lebeny 
felfedezéséig megoldatlan m aradt az extrém  nagy állka
pocsdefektusok pótlása (9,10,15,16,23).

A fibula erős, vaskos bicorticalis csöves csont. Proxi
malis 2/3-át felhasználhatjuk, így 20-22 cm -es hosszú
ságú transzplantátum  is nyerhető. Distalis harm adát 
meg kell hagyni, hogy a bokaízület stabilitását ne veszé
lyeztessük. A fibula nutritiv  artériája a proxim alis és kö
zépső harm ad határán  lép be a csontba. Ezt nem  szüksé
ges figyelembe venni a lebeny tervezésekor, m ert a fibula 
periostealis vérellátása kitűnő, s a m indvégig a csonttal 
párhuzam osan futó a. peronea felől bőségesen futnak kis 
ágak a periosteum hoz (30,33). A hosszú, egyenes csontot 
a m andibula alakjához hasonlóvá kell form ázni, ezt os
teotom iák segítségével végezhetjük el (14). A transzplan- 
tátum ot m inden esetben АО rekonstrukciós lemezzel 
rögzítettük.

Az a. peronea septocutan perforánsait felhasználva 
bőrlebenyt is vihetünk a transzplantátum m al. A septo
cutan perforánsok az angiogram on nem  identifikálha- 
tóak pontosan, a bőrlebenyt m űtét közben kell m egter
vezni. Célszerű a bőrm etszést előrefelé ívelten vezetni, s a 
bőr preparálása közben előtűnő septocutan erek elhe
lyezkedése ism eretében tervezzük meg a bőrlebenyt, úgy, 
hogy -  Wei és m tsainak  ajánlása alapján (1994) (32) -  
legalább két septocutan ér táplálja. Előfordulhat, hogy 
nem  septocutan erek látják el a fibula feletti bőrterületet, 
hanem  a m. soleus izomzatán áthaladó ún. m usculocutan 
perforánsok. Schusterman és mtsai vizsgálatai (22) alap
ján  tudjuk, hogy ilyen esetben a m. soleus lateralis har
m adát is a lebenybe kell foglalni, ha a bőr zavartalan vér
ellátását biztosítani akarjuk. Egy esetünkben a lebeny 
bőr része teljes m értékben elhalt, valószínűleg ezt az ér
ellátási variációt nem  ism ertük fel, és ennek következté
ben  rosszul terveztük meg a lebenyt.

Az anyag és m ódszer fejezetben em lítettük, hogy m ű
tét előtt m inden esetben angiográfiát végzünk (DSA = 
digital subtractios angiography). Az irodalom ban erre 
vonatkozóan nincs egységes álláspont, m i viszont rend
kívül fontosnak tartjuk, hogy a m űtét előtt ism erjük a
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végtag érrendszerét. A transzplantátum m al az a. pero- 
neá t eltávolítjuk, ezért a végtag ellá tását a továbbiakban a 
m egm aradó két arteria biztosítja. Taylor és mtsai (28) 
vizsgálataiból tudjuk, hogy az alsó végtag vérellátásában 
19%-ban fordul elő olyan éranom ália, melyben a három  
arteria  közül valamelyik hiányzik. Véleményünk szerint 
ilyen esetben nem  szabad fibula lebeny t tervezni, m ert a 
végtag vérellátása a műtét után egy a rtérián  függ, s ennek 
bárm ilyen sérülése a végtag elvesztéséhez vezetne. Kont
raindikáltnak tartjuk  fibula lebeny alkalmazását oblite- 
ráló  perifériás érbetegség esetén is, m elyre klinikai tünet 
hiányában az angiográfia deríthet fényt. Nyolc esetünk 
m ellett további háromban terveztünk  pótlást fibulával, 
melyekben a DSA képe alapján a rekonstrukciós tervet 
meg kellett változtatni: két esetben hiányzott egy-egy el
látó ér, egy esetben pedig az obliteratív  arteriosclerosis a 
trifurkáció területén 30-70%-os szűkületet okozott.

A csontgyógyulás valamennyi esetben zavartalanul 
zajlott le, m ind a m andibula-fibula találkozásánál, m ind  
az osteotom iák helyén. A transzplan tátum  bőrszigete egy 
esetben elhalt a m ár említett tervezési hiba miatt, ebben 
az esetben a nyálkahártyahiány m ásodlagosan hám oso- 
dott.

Az adó hely morbiditása m inden  szövetátültetés fon
tos, mérlegelendő tényezője. Az irodalom  elhanyagolha
tónak  tartja a transzplantátum  helyén okozott esztétikai 
és funkcionális károsodást (1 ,7 ,8 ,12). Az adó helyen sem 
gyógyulási zavart, sem m aradó fogyatékosságot nem  
észleltünk.

A fibulával végzett állkapocspótlás előnyei:
1. Két team  egyszerre dolgozhat: az egyik végzi az 

elektív fej-nyaki műtétet, a m ásik preparálja a lebenyt.
2. A fibula vastag, erős csöves csont, akár 20-22 cm 

hosszú lebeny is nyerhető.
3. Többszörös osteotomiával a k ívánt formára alakít

ható.
4. A septocutan perforánsok lehetővé teszik, hogy a 

transzplantátum m al bőrlebenyt is vigyünk.
5. A donor hely morbiditása jelentéktelen.
6. A fibulát mérete és biológiai tulajdonságai alkal

m assá teszik implantátum befogadására, mely megköny- 
nyíti a beteg protetikai rehabilitációját (5,15,21).
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A TERÁPIA KÉRDÉSEI

Uraemiás betegek digitáliszintoxikációjának kezelése specifikus 
antidotummal*
Amma Zoltán dr.1,2, Kis Ernő dr.1’2, Józan-Jilling Mihály dr.1, Wagner Gyula dr.1,2 
és Gesztesi Tamás dr.1
Tolna Megyei Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet I. Belgyógyászat-Intenzív Részleg (osztályvezető főorvos: Gesztesi Tamás dr.)1 
EuroCare Magyarország Egészségügyi Szolgáltató Rt. 7. Dialízis Állomás, Szekszárd (orvos igazgató: Wagner Gyula dr.)2

A szerzők két krónikus hem odialízis-program ban lévő 
betegük esetét ismertetik, akik digitáliszmérgezést 
szenvedtek. Egyikük ismeretlen ideje napi 3 X 0,25 mg 
digoxint, m ásikuk két hét óta napi 2 X 0,1 mg digitoxint 
szedett. A digitáliszmérgezés tüneteit az uraem ia jó 
részt elfedte. A diagnózishoz m indkét esetben az EKG-n 
észlelt sinus bradycardia, 1° és 11° atrioventricularis 
block, valamint a szérum glikozid szintek m eghatározá
sa vezetett (digoxin szint: 7,36 ng/ml, digitoxin szint: 
46,5 ng/ml). Tekintettel a szívglikozid várhatóan n a 
gyon lassú kiürülésére és a potenciálisan életveszélyes 
helyzetre, a betegek kálium pótlás mellett digoxin speci
fikus antitest (Fab) fragmentet kaptak. A tünetek  né
hány óra alatt megszűntek, mellékhatás, illetve rebound 
toxicitás nem  jelentkezett. A két eset kapcsán a köz
lemény célja egy olyan m ódszer részletes ism ertetése, 
mely veseelégtelenségben is alkalmas az életveszélyes 
digitáliszintoxikáció leküzdésére. A szerzők erre vonat
kozó adatot az áttekintett hazai irodalomban nem  talál
tak.

Kulcsszavak: digitáliszintoxikáció, digoxinspecifikus antitest 
(Fab) fragment, uraemia

Az életveszélyes digitáliszintoxikáció kezelésének n ap 
jainkban általánosan elfogadottan leghatékonyabb m ód
szere a specifikus antidotum  alkalmazása. A digoxin 
specifikus antitest (Fab) fragm enttel végzett terápiát 
először 1976-ban ism ertették (10). Az Egyesült Állam ok
ban a Food and Drug Adm inistration 1986-ban hagyta 
jóvá klinikai használatra történő forgalmazását (2), ha
zánkban egyedi im port alapján hozzáférhető. M agát a 
gyógyszert album inhoz kötött digoxinnal im m unizált 
birkák savójából izolálják. Az így nyert IgG típusú an ti
testek papainos emésztése eredményezi az 50 000 m ólsú
lyú antitest fragm entet (1,8,11). A teljes antitesttel szem 
ben előnye a kisebb antigenitás, gyors szöveti diffúzió,

*Az 1996. 05. 04-én Budapesten, a Dialízis Állomások Tudományos 
Konferenciáján elhangzott előadás alapján

R ö v i d í té s e k :  Fab = digoxin specifikus antitest (Fab) fragment; FPIA = 
fluoreszcens polarizációs immunoassay; RES = reticuloendothelial 
system; AV = atrioventricularis

Specific antidote treatment of digitalis intoxication in 
uremic patients. Two chronic haemodialyzed patients 
with digitalis intoxication are reported. One of them  
took digoxin 0.25 mg three times daily for an unknow n 
period and the other took digitoxin 0.1 mg twice daily 
for two weeks. The sym ptom s of intoxication were 
mainly concealed by urem ic syndrome. The diagnosis 
was established by noticed sinus bradycardia, first- and 
second-degree atrioventricular block in ECG and the 
determ ination of sera levels of glycosides (serum  
digoxin concentration was 7.36 ng/ml, serum  digitoxin 
concentration was 46.5 ng/ml) in both cases. Consi
dering the probable long elim ination period of digitalis 
and the potentially life-threatening situation the p a 
tients were given digoxin-specific antibody (Fab) frag
m ents w ith potassium replacem ant therapy. The sym p
toms disappeared within a few hours after therapy, side 
effects and rebound toxicity did not develop. In connec
tion w ith these cases the aim  of this report is to publish 
a m ethod which can reverse the life-threatening digita
lis intoxication in patients suffering from renal failure 
as well. As to the above m ethod, the authors have not 
found any similar case reports in the H ungarian m edi
cal literature.

Key words: digitalis intoxication, digoxin-specific antibody 
(Fab) fragments, uremia

nagyobb megoszlási térfogat és a gyorsabb elimináció 
(11, 12). A szívglikozidokhoz (digoxin és szárm azékai, 
digitoxin) való nagy affinitása következtében a m ér
gezési tünetek  percek alatt csökkennek, az intoxikáció 
átlagosan négy órán belül teljesen megszűnik (12). 
M ellékhatásként allergiás reakcióval (0,8%), gyors szé
rum  kálium  szint csökkenéssel (4%) és a szívgyengeség 
kiújulásával (3%) kell számolni (2, 4, 9, 11). Eltávolítása 
glom erularis filtráció útján történik, norm ális vesem ű
ködés esetén eliminációs félideje 15-30 óra (5,8,13).

Esetismertetések
H. I.-né (sz.: 1942) ren polycysticum és pyelonephritis ehr. tala
ján kialakult uraemia ehr. miatt 1992. dec. óta krónikus he
modialízis-programban van. 1993. 04. 05-én napok óta tartó 
étvágytalanság, hányinger, hányás, sárga és fekete karikák látá
sa, paraesthesia miatt soron kívül jelentkezett. Miután előző 
dialízisei alkalmával -  enyhébb mértékben -  hasonló panaszai
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voltak, kértük, hogy gyógyszereit hozza magával. Ezek áttekin
tése során kiderült, hogy a számára korábban, még uraemiájá- 
nak kialakulása előtt felírt digoxin készítményből önkényesen, 
ismeretlen ideje napi 3x0,25 mg-ot szedett. Ennek alapján 
felmerült a digitáliszmérgezés gyanúja, melyet az EKG-n észlelt 
sinus bradycardia, megnyúlt PQ-távolság, helyenként Wencke- 
bach-típusú 1Г AV block és gyakori ventricularis extrasystolia 
alátámasztott. A sürgősséggel elvégzett szérum digoxin vizs
gálat erősen toxicus színét, 7,36 ng/ml-t mutatott (terápiás tar
tomány: 0,9-2,2 ng/ml, FPIA, ABBOTT TDx analizátor). A beteg 
fizikális statusában a bradyarrhythmiás szívműködésen kívül 
újkeletű eltérést nem észleltünk (45/min). A laboratóriumi 
eredmények a következők voltak: se K: 4,6 mmol/1, se Na: 141 
mmol/1, CN: 18,2 mmol/1. Tekintettel a potenciálisan életveszé
lyes helyzetre, és az adott körülmények között a digoxin várha
tóan nagyon lassú kiürülésére, specifikus antidotum adása 
mellett döntöttünk. Kiszámoltuk a beteg szervezetének digoxin 
tartalmát (steady state), majd az ennek neutralizálásához szük
séges mennyiségű Fab-ot adtuk (1,2).

Digoxin tartalom = 7-6 ng/ml x 5,6 bkg x 80 kg = 3>4 mg

(A számlálóban a beteg aktuális szérum digoxin koncentrá
ciója a digoxin látszólagos megoszlási térfogata felnőttben és a 
beteg testsúlya szerepel. Az 1000-rel történő osztás a mérték- 
egységek különbségéből adódik.)

1 mg digoxin/digitoxin semlegesítéséhez 60 mg Fab szük
séges (equimolaris dózis), így a beteg 200 mg (5 amp. Inj. Digi- 
bind, Wellcome) Fab-ot kapott.

B. P. I.-né (sz.: 1931) krónikus uraemiába torkolló pyelo
nephritis ehr. miatt 1993. jan. óta rendszeresen részesült hemo- 
dialízis kezelésben. 1994. 01. 29-én művese kezelése alatt 
hányingert, hányást, gyengséget, „szemremegést” panaszolt. 
Gyógyszereinek egyeztetése során elmondta, hogy kb. 2 hét óta 
a javasolt napi 1x0,05 mg helyett 2x0,1 mg digitoxin készít
ményt szedett naponta. A diagnózishoz ismét az EKG-n észlelt 
Wenckebach-típusú 11° AV block és a toxikus szérum digitoxin 
szint vezetett (se digitoxin: 46,5 ng/ml, terápiás tartomány: 
13-25 ng/ml -  FPIA, ABBOTT TDx analizátor). Fizikális sta
tusában arrhythmiás szívműködésen kívül friss eltérést nem 
találtunk, a dialízis után a se K: 3,2 mmol/1, se Na: 131 mmol/1 
volt. Állapota azonnali beavatkozást nem igényelt, így az inten
zív részlegen observáltuk, kálium pótlásban részesítettük. 
Időnként kifejezett bradycardia jelentkezett és nagyon hosszú 
digitoxin kiürülési idő volt várható, ezért a beteg specifikus 
antidotumot kapott. Az 51 kg testsúlyú betegnek a digitoxin 
0,56 1/kg megoszlási térfogatával számolva 80 mg Fab-ot ad
tunk.

H. I.-né esetében az antidotum adása után 3 órával a Wen
ckebach-típusú AV block megszűnt, a PQ-távolság a kezdeti 320 
ms-ról 260 ms-ra csökkent. A gyógyszer beadása után 5 órával 
készült EKG-n a PQ-távolság 220 ms, a kamrai frekvencia 
60/min volt, ventr. extrasystolia nem volt látható. B. P. I.-né ese
tében a Fab alkalmazása után 1 órával készült EKG felvételen a 
PQ-távolság 200 ms, a frekvencia 80/min volt, Wenckebach-pe- 
riodicitás már nem mutatkozott. Az extracardialis tünetek is 
mindkét betegnél néhány óra alatt megszűntek. Mellékhatás, ill. 
a későbbiekben rebound toxieitásra utaló klinikai tünet nem 
jelentkezett. Ez utóbbinak egyik oka lehet az antidotum meg
felelő dózisban történt alkalmazása. A kezeléseket követően se 
digitálisz szint meghatározások nem történtek. Ennek oka az 
volt, hogy a szokványos módon meghatározott teljes se glikozid 
koncentráció ilyenkor döntően a Fab-hoz kötött, inaktív digi
tálisz szintet jelzi, így terápiás vonzata nincs (1). A farmakoló- 
giailag aktív, szabad se glikozid koncentráció meghatározására 
is van lehetőség, erről azonban -  miután a gyógyszer alkalma
zási előiratában nem szerepel -  a kezelések idején nem volt tu
domásunk.

Megbeszélés

A digitálisz terápia során alkalm azott szívglikozid a fel
szívódási és eloszlási folyam atok lezajlása, az ún. steady 
state elérése után túlnyom ó részben a szöveti recep

torokhoz kötö tt (membrán K, Na ATP-ase) -  eltávolításá
ra ezért a hemodialízis nem  alkalmas -  kis részben a 
plazm ában található. A plazm ában levő glikozid szabad 
és album inhoz kötött form ában van jelen. Az általánosan 
használt FPIA módszerrel m eghatározott szérum  gli
kozid szint az ún. teljes szérum  digitálisz koncentráció, 
mely a szabad (digoxin esetén kb. 75%) és az album inhoz 
kötött (kb. 25%) frakciót egyaránt tartalmazza (6 ,9,12). 
Különös figyelmet érdemel, hogy a farmakológiailag ak
tív, szabad digoxin koncentráció meghatározásához a 
m inta előzetes ultrafiltrációja vagy equilibrium dialízise 
szükséges (7, 9). Az antidotum  adása után a digitálisz 
hatás szempontjából ineffektiv Fab-digoxin komplex 
m ind a plazm ában, mind a szöveti kötőhelyeken nagyon 
gyorsan kialakul. Ez m ár a terápia megkezdése utáni 
percekben a teljes digoxin koncentráció 10-30-szoros 
emelkedését, ugyanakkor a szabad digoxin koncentráció
0-5% -ra történő csökkenését eredményezi (7,12). A teljes 
digoxin koncentráció itt döntően  a Fab-hoz kötött, far
makológiailag inaktív digoxint jelzi. A gyógyszer beadá
sa után 3-24 órával a komplex disszociálhat, ezáltal a 
szabad digoxin szint ismét emelkedhet, ami ún. rebound 
toxieitást okozhat (5, 6, 7, 8, 12). A szabad digoxin kon
centráció terápiás tartom ányt meghaladó emelkedése el
sősorban akkor következik be, ha a beteg a teljes glikozid 
mennyiség neutralizálásához szükségesnél kisebb dózis
ban kapott antidotum ot (12). Veseelégtelenségben a Fab- 
digoxin komplex kiválasztása megnyúlik, az elim inációt 
egyelőre pontosan nem tisztázott módon a RÉS végzi (5, 
13). Az eliminációs félidő megnyúlásával az em lített re
bound toxieitás kialakulásának valószínűsége m egnő, és 
fellépésének ideje jelentősen, akár 10 napra is kitolódhat 
(8,9,12)! Uraemiás beteg esetében ezért m indenképpen 
hosszabb klinikai és EKG m onitorozás indokolt. Nagy se
gítséget jelenthet a szabad digitálisz koncentráció ellen
őrzése (m int említettük ehhez a minta előzetes ultrafilt
rációja vagy equilibrium dialízise nélkülözhetetlen), 
különösen akkor, ha ism ételten antidotum adása, vagy 
éppen ellenkezőleg a glikozid terápia újraindítása látszik 
szükségesnek (9,12,13). A Fab-digoxin komplex eltávo
lításával a rebound toxieitás megelőzését eredm ényez
heti a Fab adása után 24-40 órával végzett plasm aphere
sis is (8). A digitálisz intoxikáció kezelésében a Fab-nak 
ma m ár pótolhatatlan helye van. Az ismertetett farmako- 
kinetikai sajátságokat figyelembe véve m éginkább így 
van ez urem iás betegek esetében. A specifikus antido- 
tum m al történő kezelés legnagyobb hátránya a készít
mény viszonylag magas ára. Alkalmazása ezért elsősor
ban az aktuálisan vagy potenciálisan életveszélyes hely
zetekben, valamint a fokozott digitálisz érzékenységgel, 
illetve megnyúlt glikozid eliminációval járó állapotok
ban ajánlott.
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KAZUISZTIKA

Majdnem totális (95%-os) pancreasresectiót követő pancreatogen 
diabetes kezelése Langerhans-sziget autotranszplantációval*

Farkas Gyula dr.1 és Pap Ákos dr.2
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Sebészeti Klinika Szeged, (igazgató: Balogh Ádám dr.)1 
Szt. Imre Kórház, II. sz. Belgyógyászati Osztály Budapest, (osztályvezető főorvos: Pap Ákos dr.)2

A szerzők közleményükben nehezen csillapítható fáj
dalm at okozó obstructiv pancreatitis miatt végzett 
95%-os pancreasresectio után végrehajtott Langer
hans-sziget autotranszplantáció eredm ényéről szám ol
nak be. A pancreas szigetsejteket m ódosított kollagenáz 
emésztéses technikával izolálták, m ajd in vitro 5 napig 
Eagle-tápfolyadékban, 5% CO2 jelenlétében, 37 °C-on 5 
napig tenyésztették. Ezt követően a szigeteket (kb. 
150000) a vena umbilicalison kersztül a májba injec- 
tálták. A műtéti beavatkozások után szövődményt nem  
észleltek. A posztoperatív időszakban a beteg fájdalma 
megszűnt és a transzplantáció után 11 hónapig norm o- 
glykaemiássá vált, melyet a normális éhom i vércukor és 
a HbAic érték bizonyított. Az ezt követően kialakult 
hyperglykaemiát előbb orális antidibetikum m al kezel
ték, majd 2 évvel később inzulin adása (24 E) vált szük
ségessé. Jelenleg e kezelés mellett a beteg normoglykae- 
miás, a szérum C-peptid 0,6 ng/ml, a HbAic 5,8%. A 
totális és a m ajdnem totális (95%-os) pancreasresectiót 
követő pancreatogen diabetes Langerhans-sziget auto
transzplantációval megakadályozható, illetve a dibete- 
ses állapot javítható.

Kulcsszavak: Langerhans-szigetek, autotranszplantáció, pan- 
createctomia, diabetes mellitus

Treatment of diabetes induced by nearly total pancrea
tectomy (95%) with Langerhans islet transplantation.
The present report concerns a patient who had  under
gone nearly  total pancreatectom y (95%) w ith pancrea
tic islet autotransplantation for intractable pain  caused 
by obstructive chronic pancreatitis. Islets were pre
pared by a modified collagenase digestion and were 
cultured in vitro in Eagel’s medium  in 5% CO2 in air at 
37 °C for 5 days. The resultant preparation, containing 
about 150000 islets, was injected into the recipient’s 
liver via the umbilical vein. No complication occurred 
from the pancreatectomy or transplant. Postoperati- 
vely, the patient had complete relief of the abdom inal 
pain, an d  the insulin-independent condition rem ained 
with norm al fasting blood glucose, and hem oglobin Aic 
for 11 m onths. Subsequently the fasting hyperglycemia 
was evident, and the patient began oral antidiabetic 
m edication, but 2 year after transplantation the insulin- 
dependent condition dem anded exogenous insulin (24 
U). At present the fasting serum  C-peptide level is 0.6 
ng/ml and  the HbAic of 5.8% confirms the norm o
glycemic condition at the sam e insulin dose. Islet auto
transplantation should be considered as an adjunct 
procedure to prevent or am eliorate diabetes after total 
or nearly total pancreatic resection.

Key words: Langerhans islets, autotransplantation, pancrea
tectomy, diabetes mellitus

A krónikus pancreatitist a pancreas maradandó anatómiai 
és funkcionális károsodása jellemzi. Morfológiailag a leg
jellemzőbb elváltozás az exokrin parenchyma pusztulása, 
kísérő fibrosissal, ugyanakkor az endokrin pancreas káro
sodása kevésbé kifejezett és csak a betegség előrehaladott 
stádiumában jelenik meg és okoz diabetes mellitust (DM). 
A Langerhans-szigetek és az elszórt endokrin sejtek, a fib
rosus szövetben sokáig fennmaradnak az exokrin paren
chyma pusztulása után is. A krónikus pancreatitis e leg
gyakoribb késői szövődménye előbb látens, majd mani- 
feszt formában jelentkezik. Incidenciája 30-70% között 
változik, kialakulását számos tényező befolyásolhatja, töb 
bek között a ß-sejtek pusztulásának mértéke, de jótékony 
hatású lehet az időleges ß-sejt regenerálódás (ductoen- 
docrin proliferatio).

* A Magyar Gasztroenterológiai Társaság 36. nagygyűlésén, 1994-ben a 
„Pancreas diabetes -  Insulindependens Diabetes” című szimpóziumon 
elhangzott előadás alapján

A pancretogen diabetes kilakulásával azonban a 
krónikus pancreatitis sebészi kezelése u tán  is számol
nunk kell, főleg akkor, am ikor a lehetséges, egyetlen ku
rativ m ű té ti beavatkozás a 95%-os, vagy totális pancrea- 
tectomia. Ezen esetekben a DM csaknem 100%-ban ki
alakul. E súlyos iatrogen szövődmény kivédésére az 
utóbbi évtizedben m ár m ód  nyílik az izolált endokrin 
szövetek autotranszplantációja útján.

Közleményünkben krónikus pancretitis m iatt m ajd
nem teljes (95%) pancreaseltávolítást követően végre
hajtott izolált Langerhans-sziget autotranszplantáció ké
sői eredm ényéről számolunk be.

Anyag és módszer
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Sebészeti 
Klinikáján 1978 óta végzünk Langerhans-sziget transzplantá
ciós kísérleteket, mely magába foglalta a felnőtt cadaver pan- 
creasból történő sziget izolálási technika kifejlesztését is. Ezen
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1. ábra: Natív fényképfelvétel az 5 napig in vitro tenyésztett izolált felnőtt Langerhans-szigetekről. Nagyítás 370x

2. ábra: 5 napig in vitro tenyésztett izolált Langerhans-sziget elektronmikroszkópos képe. Nagyítás: 12 OOOx

sikeres kísérleti eredmények birtokában 1989-ben Langerhans- 
sziget autotranszplantációt hajtottunk végre P. S. 31 éves nő
betegen, akinél az előrehaladott obstructiv pancreatitis csak
nem csillapíthatatlan fájdalmat okozott. Az ERCP vizsgálat ve- 
zetéktágulatot nem igazolt. A preoperatív funkcionális vizsgá

latok az exokrin elégtelenség mellett normoglykaemiás állapo
tot bizonyítottak. A kivizsgálást követően majdnem totális 
(95%-os) pancreasresectiót végeztünk és a későbbiekben kivi
telezendő autotranszplantáció céljából a v. umbilicalisba kanült 
helyeztünk. Az eltávolított pancreasból hisztológiai vizsgálat
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céljából több helyről szöveti mintát vettünk, mely igazolta az 
előrehaladott obstructiv pancreatitist és kizárta az esetleges 
malignus elfajulás lehetőségét. A Langerhans-szigeteket (kb. 
150000) az általunk módosított kollagenáz emésztéses tech
nikával izoláltuk (4). Minthogy az izolálás után még bizonyos 
mennyiségű exokrin szövet is szennyezte az endokrin állo
mányt, ezért a szigeteket 5 napig in vitro Eagle-tápfolyadékban 
37 °C-on, 5% CO2 jelenlétében tenyésztettük.

A Langerhans-szigetek funkcióképességét az általuk ter
melt inzulin meghatározásával bizonyítottuk. A tápfolyadék, il
letve a beteg szérum inzulinkoncentrációját inzulin radioim- 
munanalitikai (RIA) készlettel (MTA Izotóp Intézete, Izinta, 
Budapest) határoztuk meg.

Eredmények

Az izolálást követő öt napos in vitro tenyésztés alatt a 
szigetek inzulin termelése mindvégig állandó maradt 
(215 ± 35 pE/ml), míg a tápfolyadék amiláz tartalm a az 5. 
nap végére csaknem nullára esett, bizonyítva az exokrin 
szövet teljes pusztulását. Az in vitro tenyésztéssel ily m ó
don tiszta Langerhans-sziget tömeget biztosítottunk a 
transzplantáció idejére. Az 1. ábra az 5 napos in vitro 
tenyésztés u tán  mutatja az izolált Langerhans-szigeteket, 
ugyanakkor exokrin állom ány m ár nem volt látható. A 
szövettenyészetből készített elektronm ikroszkópos vizs
gálat norm ális szöveti szerkezetet bizonyított (2. ábra).

A subtotalis pancreatectom ia után a beteg cukor- 
anyagcseréjét csak 36-40 E inzulinnal tudtuk egyensúly
ban tartani. Ezen inzulinadag mellett a vércukorértékek 
6,5-10 mmol/1 között változtak és a vizelet cukor ürítés 
15-20 g/nap volt. A közvetlen posztoperatív szak ese
ménytelen volt, a beteg fájdalm a megszűnt. A 6. poszt
operatív napon, a m ár előzőekben behelyezett um bili
calis kanülön keresztül, az inkubált endokrin szövetet a 
májba injektáltuk. A portális nyomás az autotranszplan- 
táció után időlegesen 4 vízcm-rel emelkedett, m ajd nor
malizálódott. A beültetést követően, 24 óra múlva a beteg 
cukoranyagcseréje, az inzulin kihagyása ellenére nor
malizálódott és a normoglykaemia állandósult. Az auto- 
transzplantáció után 2 héttel tolbutam id terhelést vé
geztünk, meghatározva a szérum  inzulin és vércukor 
értékeket, melyek csaknem hasonló szintűek voltak, mint 
a m űtét előtti értékek (3. és 4. ábra). A beteg 11 hónapig

3. ábra: R S. 31 éves nőbeteg vércukor változása 1 g tolbutamid 
iv. hatására: műtét előtt, műtét után és 2 héttel az 
autotranszplantáció után

nem  szorult inzulin adására. Ezt követően a m egem el
kedett vércukoszint m iatt előbb orális antidiabetikum , 
m ajd két évvel az autotranszplantáció u tán  inzulin
kezelés vált szükségessé. Jelenleg 24 E inzulin norm o- 
glykaemiás állapotot biztosít (HbAu 5,8%) és az éhomi 
szérum  C-peptid értéke 0,6 ng/ml. Exokrin substitutio  
( 5 x 2  caps. Kreon) mellett lényegileg panaszm entes.

Megbeszélés

A krónikus pancreatitis következtében kialakuló DM 
m orfológiai hátterében a ß-sejtek szám ának relatív és 
abszolút csökkenése áll, mely a fibrosis súlyosságával 
párhuzam osan egyre kifejezettebbé válik, ugyanakkor 
relatív és abszolút а -sejt túlsúly alakul ki (7), mely a cu
koranyagcsere további rom lását idézi elő. A ß-sejtek 
számbeli csökkenése mellett, azok funkcionális károso
dása is létrejön, mely hátterében a szigeteket érin tő  scle
rosis áll, ami rontja vérellátásukat, csökkenti a m axim ális 
inzulinszekretoros kapacitást és m egnehezíti a glukóz 
diffúzióját (12).

A ß-sejt pusztulás azonban nem csak a morfológiai 
elváltozások miatt jöhet létre, hanem  szerepet kell tulaj
donítanunk az immunológiai folyamatokban kulcs
szerepet játszó citokin kaszkád rendszernek is. Az is
m étlődő gyulladások (pancreatitis) következtében, főleg 
ha bakteriális infekció is fennáll, a m ononukleális sejtek 
által term elt tum or necrosis faktor (TNF) felszabadulás
sal kell számolnunk, mely direkt toxikus hatású a ß-sej- 
tekre. Emellett a term elődő IL-1, IFN-gamma és IL-6, az 
МНС I., II. antigén expressio által, u tat nyitnak a cito- 
toxikus folyamatoknak, melyek hasonló reakció fo rm á
jában m ennek végbe, m int az autoim m un ß-sejt d estruk 
ció (3). Mindezen folyamatok (morfológiai, im m unoló
giai) összességben felelősek a krónikus pancreatitisben 
kialakuló DM-ért, ugyanakkor felvetik a prevenció le
hetőségét is a kiváltó tényezők kikapcsolása révén.

A pancreasban a ductalis epithel m ind exokrin m iri
gyekké, m ind endokrin sejtekké képes differenciálódni. 
Ez utóbbi nesidioblastosis néven vált ism ertté  (8).
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4. ábra: P. S. 31 éves nőbeteg szérum inzulin változása 
1 g tolbutamid iv. hatására: műtét előtt, műtét után és 2 héttel 
az autotranszplantáció után



5. ábra: Automata szigetsejt izoláló berendezés folyamatos kollagenáz emésztés biztosítására (10)

Helyesebbnek tűnik azonban a ductoendokrin proliferá- 
ció elnevezés. A leggyakoribb megjelenési form a cse
csemő- vagy kisgyermekkorban észlelt hypoglykaemiá- 
val járó organikus hyperinsulinism us. A ductoendokrin 
proliferáció felnőttek pancreasában is jelen van,hyperin- 
sulinaemia nélkül. Ezt tám asztják alá Halmos (5) és Illyés 
(6) közleményei is. Ha a ductoendokrin proliferáció 
olyan m értékű, hogy új szigetek is kialakulnak, ductoin- 
sularis proliferációról beszélhetünk (7). Úgy tűn ik  e re
generációs folyamat igen lényeges szerepet játszhat a DM 
prevenciójában, illetve a diabeteses tünetek m érséklésé
ben. Az ú jonnan  kialakult szigetekben azonban az a-sej- 
tek túlsúlyban vannak. így a sejtes összetétel a norm ális 
szigetektől jelentős m értékben eltér, inzulin- és gluka- 
gon-tartalm át tekintve inkább a dibeteses Langerhans- 
sziget felépítésre emlékeztetnek. Ez hosszú távon diabe- 
togén állapot kialakulását vetíti elő. A ductoendokrin 
proliferáció mellett az extrainsularis lokalizációjú en
dokrin sejtek felszaporodása is létrejöhet. M inthogy 
ebben az esetben főleg ß-sejt megjelenésével szám ol
hatunk, e regenerációs form a védelm et jelenthet a pan- 
cretogén diabetes kialakulásával szemben.

A CP sebészi terápiája két fő m űtéti típust foglal m a
gába: resectiós, illetve drainage m űtétek. A resectiós m ű 
tétek közül a subtotális (95%), vagy totális pancreas re
sectio u tán  csaknem 100%-ban iatrogén DM-szal kell 
számolnunk, mely a betegek hosszú  távú életkilátásait je
lentősen rontja. A 70-es években kifejlesztett Langer- 
hans-sziget izolálási technika, mely lehetővé tette az 
allotranszplantáció megvalósítását, alkalmasnak látszott 
a subtotálisan, vagy totálisan eltávolított pancreasból 
történő sziget izolálásra, illetve az izolált szigetek auto- 
transzplantációjára is. Az első sikeres autotranszplan- 
tációról 1978-ban Sutherland számolt be (11). Ezt kö
vetően e m ódszer világszerte alkalm azásra került, bár az 
esetek egy részében a transzplantáció sikertelen volt, 
illetve posztoperatív szövődm ények is kialakultak. Az 
addigi tapasztalatok alapján jelenleg már pontosan be
határolhatjuk azokat a tényezőket, melyek alapvetően 
meghatározzák az autotranszplantáció sikerét. Ezek a 
következők: 1. a megfelelő betegkiválasztás (m űtét előtt

elengedhetetlen a cukorterheléssel igazolt normogly- 
kaemia); 2. a m űtéti típus (resectio mértéke); 3. a Langer- 
hans-sziget izolálási technika; 4. a transzplantáció helye 
(legalkalmasabbnak a máj bizonyult); 5. a poszttransz
plantációs szövődmények: dissem inalt intravascularis 
coagulopathia, portális hypertensio, septicus szövődm é
nyek. A beültetést követő komplikációk mindegyike 
azonban a nem  megfelelő hatásfokú és minőségű izolá
lással volt kapcsolatba hozható, m ely sajnos 3 beteg halá
lához is vezetett (1, 13). A körültekintő preoperatív k i
vizsgálás, a megfelelő izolálási technika azonban biztosí
tékul szolgál a szövődmények elkerülésére és egyben 
záloga a sikeres beültetésnek is. A Langerhans-szigetek 
izolálását megelőzően tanácsos a több helyről vett szö
vettani m inta gondos hisztológiai vizsgálata az esetlege
sen előforduló malignus elfajulás kizárására.

Az 1974 óta 1995 végéig 186 autoranszplantáció tö r
tént (2,13). Míg 1989-ig évente a beültetések száma 2 és 
11 között változott, addig 1990 u tán  a számuk szignifi
kánsan megnövekedett. Ennek oka egy új, gyakorlatilag 
autom ata sziget izolálási technika alkalmazása, melynek 
kifejlesztése Ricordi nevéhez fűződik (10). Az 5. ábra se
matikus rajza az izolálásra szolgáló berendezést mutatja, 
mely a folyamatos kollagenáz emésztés segítségével az 
endokrin szövet kinyerését szolgálja. Az így izolált, rész
ben tiszta szigettömeget gradiens centrifugálással csak
nem  100%-os tisztaságúvá lehet tenni. E módszer segít
ségével a kinyert sziget mennyisége is jelentősen meg
emelkedik a megelőző izolálási technikával nyerhető szi
getszámhoz képest. Mindez a transzplantáció sikeressé
gét biztosíthatja.

Esetünkben sajnos még a klasszikusnak mondható 
izolálási technikát alkalmazhattuk, mely kisebb számú 
izolált szigetet biztosíthatott (kb. 150 000). Úgy véljük, ez a 
fő oka, hogy betegünk számára hosszú távú inzulin
mentességet nem sikerült biztosítani. Az autotranszplantá
ció azonban hozzájárult a normoglykaemiás állapot tartós 
fenntartásához csökkent inzulinigény mellett (24 E) és így 
a beteg hosszú távú életkilátása is jónak mondható.

Míg 1990-ig az autotranszplantáció utáni inzulin
mentesség 40% volt, ez az arány jelenleg megközelíti a
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70%-ot (2,9). A megelőző időszakban szerzett tapaszta
latok és az új, hatásos szigetizolálási technika úgy tűnik, 
az autotranszplantációt is ru tin  beavatkozássá avatja és 
subtotalis (95%-os), vagy totális pancreasresectio után 
biztosíthatjuk a betegek fiziológiás cukoranyagcseréjét. 
Az endogén inzulinnal rendezett szénhidrátháztartás a 
sebgyógyulás esélyeit is jelentősen javítja és a későbbiek
ben megakadályozhatja a pancreatogen diabetes eseté
ben is kilakuló másodlagos diabetes szövődményeket.
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asthma bronchiale
és allergiás rhinitis kezelésére

•
asthmas rohamok prevenciójára 

krónikus asthma bronchiale kezelésére
A rhinitis gyakran kombinálódik asthma branch i álé vei, sokszor mintegy beve
zetője annak: a rhinitisben szenvedők kb. 20-30%-ánál asthma bronchiale is 
fennáll. Az asthmás betegek mintegy felénél felsőlégúti elváltozás is található.*
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SZÍV- ÉS KERINGÉSI BETEGSÉGEK

Kóros-e a beteg szisztolés zöreje?
Etchells, E. és mtsai (The Toronto 
Hospital, 200 Elizabeth St. eng-248, 
Toronto, Ontario M5G 2C4): JAMA, 
1997,277, 564.

A szerzők számos klinikai tanulm ány 
kiértékelése alapján arra keresnek vá
laszt, hogy a különböző eredetű szisz
tolés zörejek megítélése tekintetében 
a kardiológusok és az általános bel
gyógyászok fizikális vizsgálata meny
nyiben egyezett a végső diagnózissal. 
A kardiológusok diagnosztikus pon
tosságát jónak találták. Közlemé
nyükben részletezik a különböző ere
detű szisztolés zörejek hallgatózási 
sajátságait, kiemelik a zörej erősségét 
befolyásoló manőverek jelentőségét.

Szisztolés zörej esetén a fizikális 
vizsgálat tám pontot ad a további teen
dők eldöntésében. Nem mindegy, 
hogy egy sürgős m űtétet további vizs
gálatok elvégzése m iatt halasztanunk 
kell és az sem, hogy egy tervezett be
avatkozás kapcsán az organikus szív
károsodás m iatt endocarditis profi
laxist kell-e elrendelnünk. Ezekben a 
kérdésekben segít a szív hallgatózási 
lelete és a lelet helyes értékelése.

[Ref: A fizikális vizsgálat részletes 
bemutatása m iatt az ebben a kérdés
ben érdeklődő kollégák számára a 
cikk elolvasását jó  szívvel ajánlom.]

Balikó Zoltán dr.

Az ischaemiás szívbetegség kezelésé
nek jövője. Crossman, D. (University 
of Sheffield, Clinical Sciences Centre, 
Northern General Hospital Sheffield 
S5 7AU, Anglia): BMJ, 1997,314, 356.

Az ischaemiás szívbetegség a kard io
lógiában mutatkozó jelentős diag
nosztikus és terápiás fejlődés ellenére 
a „nyugati” társadalm ak hatalm as 
költséggel járó, talán legnagyobb 
m ortalitást okozó betegsége m aradt. 
A gyógyítási eredmények a jelenlegi 
mechanikus szemlélet alapján szívse
bészeti módszerekkel m ár nem  javít
hatók. A további fejlődés érdekében a 
medicina ismét az alapkutatásokhoz 
fordult. A szerző a kardiológiai k lin i

kai gyakorlat három  égető kérdése 
alapján tekinti át az alapkutatások 
várható eredményeit.

Az első kérdés, hogy m i szabja meg 
az ISZB megjelenési form áját -  mint 
pl. hirtelen szívhalál, akut myocar- 
dialis infarktus, instabil angina, k ró
nikus coronaria insufficientia, bal- 
szívfél-elégtelenség képében jelentke- 
zik-e? Az angiographián mutatkozó 
szűkület alapján ugyan valószínűsít
hető a létrejövő ischaemia, de a sta
tikus kép nem  ad választ a prognózis
ra. Akut myocardialis infarctus sok
szor a korábban nem  szignifikáns 
koszorúérszűkület talaján alakul ki, 
melynek oka a plaque rupturája.m ely  
az adott időben és helyen nem „gyó
gyult” -  míg más, sectióval igazolt 
esetekben igen, ezáltal nem  alakul ki 
szívizomkárosodás. A lefolyásbeli kü
lönbséget a szerző szerint, a genetikai 
felépítés eltérősége okozza, mely meg
határozza többek között a plaque 
szerkezetét az alvadási systémát és a 
throm bocyták m űködési sajátossá
gait. Az arterioszklerozis lefolyásában 
gyulladásos elemek is szerepet já t
szanak. Az egyének gyulladásos reak
ciója nagyobbrészt szintén genetikai
lag meghatározott. Az egyéni gyul
ladásos reakció mértéke befolyásolja 
adott esetben az instabil angina ki
menetelét. Az ISZB családi halmozó
dását ezideig a lipid m etabolizmus és 
alvadási rendszer genetikai meghatá
rozottságával m agyarázták, de már 
bebizonyosodott, hogy több más gén 
is szerepet játszik a betegség létrejöt
tében, ill. megjelenési form ájában és 
lefolyásában, mint pl. az előbb emlí
tett gyulladási reakciót és throm bocy- 
ta funktiót befolyásoló DNS szaka
szok. Ezeket összességükben betegség 
módosító géneknek nevezik, azonosí
tásuk az alapkutatás nagy kihívása, 
mely a későbbiekben egyénre szabott 
preventiót és kezelést is lehetővé tesz.

Ugyancsak az orvosi alapkutatás 
egyik ígéretes útja az arterioszkle- 
rotikus plaquok stabilitásának meg
őrzését, visszaállítását célzó kísérle
tek folytatása, melyhez genetikai 
módszereket is igénybe vesznek.

A szerző a továbbiakban a PTCA-k 
bevezetése után „kialakult” új beteg
ség, a restenosis kérdésével foglalko
zik. A jelenlegi eredmények nemtúl

jók, fél évvel a beavatkozás után 
30-50%-os a resztenozis gyakorisága, 
stent behelyezése esetén pedig 
10-30%-os. A PTCA során plaque- 
területén az érfal szétrepesztése tö r
ténik, melyre a szervezet reparációs 
folyamatokkal válaszol -  ebbe tarto
zik az elasztikus érfalösszehúzódás, 
throm bus kialakulása, gyulladásos 
sejtek odagyülekezése, sim aizm ok és 
fibroblastok szaporodása, vándorlása, 
sejtközötti anyag képződése. Ezen 
faktorok működése szintén genetikai
lag m eghatározott, így az alapkutatá
sok eredményeként elképzelhető, 
hogy felmérhető lesz az adott beteg 
restenosisra való hajlama.

Az alapkutatás harm adik kihívása, 
melyet a szerző tárgyal, a szervtransz- 
plantatio, ill. szívtranszplantatio kér
dése, mely az ISZB egyes form áinak 
végstádium ában nem csak az életet 
hosszabbítja meg, hanem  az életm i
nőséget is lényegesen javítja. Fő gond 
az átültethető szervek erősen korláto
zott száma, melyet állati szervek átül
tetésével lehetne áthidalni. A lehető
ség gyakorlati megvalósításához az 
alapkutatások vihetnek közelebb. Az 
azonos fajon belüli szervkilökődést a 
m ajor histokom patibilitasi I és II 
antigének közötti különbség alapján 
létrejövő antitest reactió okozza. Fa
jok közötti szervátültetés esetén hy
perakut rejectio történik  a beültetett 
szerv percek alatt elpusztul a fajok 
között m indig meglévő antitestek mi
att, melyek cukorm olekulákat kötnek 
meg a beültetett szerv felszínén és ak
tiválják a gazda kom plem entrendsze
rét. Fajon belül a com plem entrend- 
szer aktivator inhibitorai leállítják a 
folyamatot.

Az alapkutatás részben a transzge
netikus állatok „előállításán”, k lóno
zással történő szaporításán, részben 
az em beri complement aktivator in
hibitor állatokban genetikai úton tö r
ténő átvitelével segítheti a kívánatos 
szervellátást.

Végezetül a szerző rem ényét fejezi 
ki, hogy az elkövetkező évtizedekben 
az alapkutatások eredm ényei alapjai
ban változtatják meg az ISZB kezelé
sét, így pl. a plaquok rup tu rá ja  meg
előzhető lesz, a resztenozis nem  ala
kul ki és az állati szervek felhaszná
lásával megszűnik a szervátültetés 
korlátozott volta.

Eperjessy Katalin dr.
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Az életet veszélyeztető kamrai arrhyt- 
miák fokozott hétfői gyakorisága. 
Harmadik generációs beültethető de- 
fibrillátorral végzett vizsgálat. Peters, 
R. W. és mtsai (Div. of Cardiology, 
Dept of Med., Univ. of Maryland, Sch. 
o f Med. and the Dept of V eterans 
Affairs Med. Center, Baltimore, Md. 
and the Clinical Programs Dept., St 
Paul, Minn. USA): Circulation, 1996, 
94, 1346.

Több vizsgálat szerint az akut myo- 
cardialis infarktus leggyakrabban 
héftőn tám ad ( Willich és mtsai, 1994; 
Gnecchi-Ruscone és mtsai, 1994.) és a 
legtöbb szívhalál is hétfőn észlelhető 
(Nicolau és m tsai, 1991.). A szerzők je 
len vizsgálatukban harmadik generá
ciós im plantálható defibrillátor (Ven- 
tak PRx) segítségével vizsgálták az 
életet veszélyeztető kamrai a rrh y th 
mia septadian (a hét egy napja) gya
koriságát.

A vizsgálatban 638 beteg vett részt 
(81,7%-ban férfiak, életkor: 63,6±11,4 
év), akiknek 1990. dec. 4. és 1994. febr. 
8. között ültették be a defibrillátort. A 
készülékben beépített recorder tá ro l
ta m inden egyes tachycardiás tö r té 
nés ciklus hosszúságát, keltét és id ő 
pontját. A belültetés után 2-3 h ó n a 
ponként ellenőrizték a betegeket és a 
defibrillátor adatait adatbankba v it
ték.

Az adatok statisztikai analízisében 
X2-teszttel határozták meg, hogy az 
arrhytm iás epizódok eloszlása azo
nos volt-e a hét napjain. Továbbá kü- 
lönbözőségi X2-teszttel tisztázták, 
hogy a kapott m intát különböző le
hetséges hatásm ódosító tényezők (pl. 
antiarrhythm iás gyógyszerek, nem , 
kor, arteriosclerosis stb.) nem  befo- 
lyásolták-e? Végül a p<0,05 értéket fo
gadták el statisztikailag szignifikáns
nak a hét napjainak az összehason
lításában.

Az egész vizsgálat során a 638 be
tegnél összesen 5270 arrhytm iás epi
zódot észlelt a defibrillátor, k iugró  
hétfői csúcsértékkel (az epizódok 
21%-a), a hét közepén csökkenéssel, 
kisebb csúccsal a hét végefelé (pén 
tek) és határozott völgyértékkel 
szom bat-vasárnap. Mintegy kétszer 
annyi epizód volt hétfőn, m int a h é t
vége két napján.

Ez a m inta összefüggést sejtet a 
m unkahéttel és megfelel a korábbi 
vizsgálatokban sugalmazott gondo
latnak, hogy a stressz fontos szerepet

játszik az akut kardiovaszkuláris ese
mények keletkezésében.

A különbözőségi X2-teszt szerint e 
mintát egyedül a (3-blokkolók szedése 
befolyásolta, nevezetesen annál a 123 
betegnél, akik ß-blokkolot szedtek, az 
epizódoknak csak a 9,4%-a jelentke
zett hétfőn. Peters és m tsai 1989-ben 
kimutatták, hogy a ß-blokkolok a h ir
telen szívhalál circadian ritm usára is 
hatással vannak.

Peters és m tsai 1993-ban az akut 
myocardialis infarktus fellépésében is 
circaseptan m intát találtak, ugyan
csak hétfői csúcsértékkel. Willich és 
mtsai (1994) szerint ez a hétfői csúcs 
csak a folyamatosan m unkába állók
nál figyelhető meg és azzal m agyaráz
ható, hogy a m unkához való vissza
térés okozta stressz megemeli a kate- 
kolamin szintet, am i hatással van egy 
atherosclerotikus palque stabilitásá
ra, ez idézi elő az infarktust. Az életet 
veszélyeztető kam rai arrhythm ia 
pathogenezise kevésbé tisztázott.

A szerzők vizsgálatuk hiányosságá
nak tekintik, hogy egyrészt az ő be
tegeik koruknál fogva nem  voltak fo
lyamatos alkalm azásban, így nehéz 
m egm agyarázni az összefüggést a 
munkahét és az arrhythm iák circa
septan variációja között. Másrészt a 
ß-blokkolot szedők relatíve kis száma 
óvatosságra int határozott következ
tetések levonásában e gyógyszerek
nek a septadian ritm usra gyakorolt 
hatását illetőleg.

M. Odorfer Magdolna dr.

A nyitott foramen ovale diagnoszti
kája, klinikai jelentősége és terápiája.
Job, F. P. és H anráth, P. (Medizinische 
Klinik der Rheinisch Westfälischen 
Technischen Hochschule, Aachen, 
Deutschland): Dtsch. med. Wschr., 
1996,121, 919.

A szerzők noninvazív vizsgálómód
szerekkel bizonyították a nyitott fora
men ovale (NyFO) és a cerebrális in 
zultus (Cl) közötti oki összefüggést. 
Az ilyen „paradox embólia” esetében a 
NyFO egy „kapu”, rendszerint az al
sóvégtagból eredő trom bus számára. 
M indazon állapot, amely a jobb pit
var nyomásemelkedésével, ezáltal a 
NyFO-n át jobb-bal shunt kialakulá
sával jár, elősegíti a paradox embólia 
létrejöttét, különösen fiatal korban, 
mivel idősebbeknél egy potenciális

embóliaforrás is fennállhat, akár int- 
racardiálisan, akár az aorta ascendens 
területén, ill. az agyi artériákban. A 
paradox embólia klinikai gyanúja va
lószínűségen alapszik. Ezért lezajlott, 
tisztázatlan aetiologiáju Cl után b i
zonyítani kell a NyFO fennállását, ki 
kell zárni egyéb embóliaforrás fenn
állását és kutatni kell a trom bus után 
a flebografiával. Ez utóbbi fontosságát 
prospektiv vizsgálattal bizonyították. 
140 betegnél végezték el a flebografiát 
és a vizsgált betegek 12%-ában fedez
tek fel trom bózist olyan betegnél is, 
akiknél korábban nem  merült fel gya
nú trombózisra. Diagnosztikus prob
lémát jelenthet azonban az, hogy a fle- 
bografia szenzitivitása csekély a kis 
trom busok szám ára.

A NyFO diagnosztizálásához a 
szerzők kétdim enziós kontraszt- 
echocardiografiát (Kecho) alkalmaz
tak, melyhez 10 ml. Oxypolygelatint 
használtak. Pozitív esetben m ár 3 
szívcikluson belül -  a jobb kam ra tel
jes opaleszkációja után -  kontraszt
buborékok jelentek meg a bal kam 
rában. A NyFO bizonyításában a szer
zők mind a szenzivitás, m ind a speci- 
fitás tekintetében a transoesophagea- 
lis (TEE) m ódszer fölényét hangsú
lyozzák a transtorakális módszerrel 
szemben. A TEE m ódszer a shunt-vo
lumen sem iquantitativ megítélését is 
lehetővé teszi, az egy álló képen lát
ható kontrasztbuborékok maximális 
száma alapján.

Saját vizsgálatuk szerint e szám 50- 
nél több volt azoknál a betegeknél, 
akiknél NyFO volt és Cl zajlott le. 
Prospektiv vizsgálatban 30 beteget 
kísértek figyelemmel átlagban 22 hó
napon át és az találták, hogy szignifi
kánsan magasabb számban történt 
újabb embóliás esemény azoknál a 
betegeknél, akinél az egy álló képen 
látható kontrasztbuborékok száma 
20-at m eghaladta, m int azoknál, akik
nél ez a szám kevesebb volt. A paradox 
embólia diagnosztikájában az echo 
mellett kulcsszerepe van az agyi arté 
riák Doppler-szonográfiájának is.

Vizsgálataik m ásik része arra vo
natkozott, hogy egy jobb -  bal shunt 
fennállása transcraniális kontraszt -  
Doppler (TcKD) vizsgálattal is diag
nosztizálható. A kontrasztanyag i. v. 
beadása u tán  4-10 másodperccel 
jobb-bal shunt fennállása esetén az 
art. cerebrális m edia pulzatilis áram 
lási görbéjén típusos spikek (Sp) je
lennek meg. Anyagukban 74 Cl-n át
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esett 45 évesnél fiatalabb beteget ha
sonlítottak össze 63 hasonló korú 
egészséges személlyel. Azt találták, 
hogy tisztázatlan aetiológiájú Cl-n át
esett betegek 91%-nál 10-nél több, 
63%-nál 50-nél több Sp-ot észleltek, 
míg a normál csoport 79%-ában 10-nél 
kevesebb volt a Sp-ok száma. Vélemé
nyük szerint ezzel az egyszerű m ód
szerrel a klinikailag jelentősebb shunt 
gyorsan felderíthető. A módszer hátrá
nya, hogy a shunt-lokalizációja nem 
lehetséges. Álpozitív esetet az Sp-k cse
kély száma és a hosszabb tranzit-idő 
alapján lehetséges kiszűrni. Ezt 151 be
teg vizsgálata alapján bizonyították.

A szerzők megítélése szerint jelenleg 
a helyes, individuális terápiát illetően 
még dilemma áll fenn. A „véletlen” 
leletként észlelt NyFO általában terá
piás konzekvencia nélkül marad. Egy
értelmű a terápiás indikáció azonban 
mélyvénás trombózis, a trombózis re- 
cidívájának rizikója, anamnesztikusan 
értékelhető tüdőembólia esetében, va
lamint azoknál a betegeknél, akiknek a 
NyFO mellett továbbra is tisztázatlan 
aetiológiájú Cl recidívájuk van. Kont
raindikáció hiányában terápia az anti- 
coaguláció, de különösen szigorúan 
mérlegelni kell az antikoaguláció egyé
ni rizikóit. Kontraindikáció esetében a 
további Cl kivédés érdekében mérle
gelni lehet a NyFO operatív, vagy ka
téter segítségével pozícionált zárását. 
Ez utóbbival kapcsolatban azonban 
még kevés a tapasztalat. További pros
pektiv vizsgálat szükséges a különböző 
terápiás módszerek mellett létrejövő 
Cl recidívák prevalenciájának megíté
lésére.

Talán a jövőben lehetővé válik, 
hogy az art. cerebri media Doppler 
áramlási profiljából a HITS (High In
tensity Transient Signals) regisztrálá
sával identifikálni lehet NyFO-nál a 
Cl által veszélyeztetett betegeket.

Császár Márta dr.

A halál az halál -  a mesterséges defi
níciók nem helyettesítik a valódiakat. 
Kommentár az EMIAT és CAMIAT 
tanulmány kapcsán. Gottlieb, S. S. 
(Division of Cardiology, University of 
M aryland School of Med., Baltimore, 
Maryland, Egyesült Államok): Lancet, 
1997,349, 662.

„Gyűlölöm a definíciókat.” 
(Disraeli)

A nagy, kardiovaszkuláris halálozási 
tanulmányok idején a vizsgálati pro
tokollok bővelkednek a halál m echa
nizm usának különböző m eghatáro
zásában. A csodálatra méltó cél -  a 
halálozás csökkentése -  érdekében 
azon alcsoportok meghatározása, 
amelyek szám ára hasznos vagy éppen 
káros egy beavatkozás, m agával hozza 
a halál definíciójának kíméletlen 
m eghatározását a különböző kezelési 
csoportokban. Jóllehet az EMIAT és 
CAMIAT „trialistái” az am iodarone 
alkalmazása során m yocardium  in
farktus után  a teljes halálozásban 
nem észleltek javulást, mégis a halálo
zást elemző „validációs bizottság” azt 
állítja, hogy az arrhythm ia eredetű 
halálozás csökkent. Sajnos ez a döntés 
csak korlátozottan érvényes és ritkán 
világít rá arra, hogy az alkalm azott 
gyógyszer hogyan befolyásolja a tú l
élést.

Az a feltételezés, hogy a hirtelen 
halál azonos az arrhythmia okozta ha
lállal, egyértelműen hibás és a jelen 
közleményekben is szokatlan látni azt a 
meghatározást, hogy „az arrhythm ia 
okozta halál a hirtelen halál definíció
ja” és a szerzők és az olvasó is azt gon
dolhatja, hogy ezek egymás szinoni
mái. Szükséges kijelenteni, hogy a hir
telen halál oka lehet akut myocardium 
infarktus, tüdőembólia, bradyarrhyth- 
mia és egyéb más elváltozás. Egy tanul
mányban azonban már előfordult, 
hogy a beteg hirtelen halálának oka 
nem kam rai arrhythmia volt (Luu, M. 
és mtsai. Circulation, 1989.). A jelen 
kommentár szerzője egy am buláns be
tegén -  aki NYHÁ III. stádium ú de- 
compenzált szívbeteg volt, syncope mi
att vizsgálták és implantábilis car
dioverter defibrillátor beültetésre várt 
-  demonstrálja telemetriás vizsgálat 
során regisztrált EKG-szalag alapján, 
hogy az eszméletvesztés bekövetkez
tekor a betegnek még szabályos pace
maker ritm usa volt és csak a reszusz- 
citáció elkezdése után alakult ki kamrai 
tachykardia és kamrafibrilláció, amit 
sikeresen defibrilláltak. Ha ezt a bete
get először észlelték volna az akut rosz- 
szullét alatt, az előzőek alapján arrhy
thmia okozta hirtelen halál lett volna a 
definitiv diagnózis.

Szekciós tanulmányok is bizonyít
ják, hogy a halál okának klinikai meg
határozásai gyakran helytelenek, 
amely téves diagnózisok aránya a 
30%-ot is elérheti. Egy közleményben 
például, amely az aszpirin hatásáról

számolt be, 10%-ban találtak a szek
ciók során olyan váratlan eltéréseket, 
amelyek a halált magyarázták: sub- 
arachnoidealis vérzést, aortafal rup- 
turát, bélféreg okozta ileust. Továbbá 
62%-ban is előfordult, hogy a kórbon
colás során myocardium infarktus volt 
a halált előidéző betegség, ami a szek
ció nélkül felderítetlen m aradt volna.

Egy másik probléma a klasszifiká- 
ciók reprodukálhatóságának a hiánya. 
A CAMIAT tanulmányában lazább de
finíciókkal dolgoztak az EMIAT study- 
hoz képest, amely definíciók eltérő vol
ta a kapott eredményeket jelentősen 
befolyásolja. Hogyan fognak a gyakor
ló orvosok dönteni a kapott eredmé
nyek alapján amiodarone rendelésé
ben posztinfarktusos betegeik számá
ra? A két tanulmány és az ezeket meg
előző vizsgálatok is azt mutatják, hogy 
az egyéb antiarrhythmiás gyógyszerek
hez képest (pl. nátrium -csatorna blok
kolók) az amiodarone nem  csökkenti, 
hanem javítja a túlélést. Az EMIAT ta
nulmány során 1486 betegen (743 
amiodarone kezelt és 743 placebo) az 
összhalálozás és a kardiális halálozás 
közötti különbség nem volt statiszti
kailag szignifikáns a két csoport kö
zött, myocardium infarktus után csök
kent bal kam ra funkció esetén. Ezek 
alapján nem  látszik kellően megala
pozva a CAMIAT tanulm ány szerzői
nek azon megállapítása, hogy a szer al
kalmazása „az arrhythm ia okozta halál 
és a reszuszcitált kamrafibrillácó ese
tén klinikailag jelentős csökkenést 
eredményezett”. A CAMIAT tanul
mány során egyébként 1202 beteget 
vizsgáltak (606 az am iodarone cso
portban és 596 a placebo csoportban) 
és azt találták, hogy az arrhythm iás 
eredetű halál 31 esetben (6,0%) fordult 
elő a palcebo csoportban és csak 15 
esetben (3,3%) a kezelt csoportban. 
Egyik tanulmányban sem igazolódott 
az összmortalitás csökkenése és ezek 
alapján a rutinszerű am iodarone keze
lés nem javasolható myocardium in
farktus után. Érdekes, hogy a béta
blokkolók és ACE-gátlók kedvező hatá
sainak evidenciái ellenére a két tanul
mányban a betegek csak fele kapta 
azokat. A bizonyított koncepciók köve
tése jobban fogja javítani a túlélést, 
m int az arteficiális definíciók által tá
mogatott következtetések limitált érvé
nyessége. Ez az, ami miatt a kommentár 
szerzője is gyűlöli a definíciókat.

Orosz István dr.

1871



A kreatin kináz emelkedése prog
nosztikai jelentősége elektív koszo
rúér revaszkularizáció után. Kong, T.
O., Davidson, C. J., Meyers, S. N. és 
m tsai (Northwestern Universtiy Me
dical School, Chicago, III. Egyesült 
Államok): JAMA, 1997,277, 461.

A perkután  transzluminális koszorú- 
ér-angioplasztika (PTCA) a koszorú
ér-betegség akut történései kezelésé
ben is fokozott jelentőségű, és az ilyen 
jellegű beavatkozások száma gyorsan 
növekszik. Az elektív PTCA után a 
szérum  kreatin kináz (CK) szint 
emelkedés 5-20%-ban fordul elő. 
Régebben a nem nagyfokú CK-emel- 
kedésnek nem  tulajdonítottak jelen
tőséget, de az újabb vizsgálatok sze
rint a beavatkozás utáni CK-emelke- 
dés nem  Q típusú myocarium infark
tus jele lehet. Szerzők jelenlegi re tro
spektiv kohorsz tanulm ányukban a 
késői kardiális halálozást hasonlíto t
ták össze a PTCA során CK-emelke- 
dést m utató és anélküli betegeken. A 
vizsgálatban részt vevő betegeket 
2812 PTCA-val kezelt beteg közül 
választották ki, akiken 1984 és 1993 
között a chicagói Northwestern Me
m orial Hospitalban intervenciós be
avatkozást végeztek. A PTCA-s bete
gen a beavatkozást követő 24 óráig 6 
óránként CK-mérést, azoknál, akiknél 
CK-szérumszint-emelkedés volt, CK- 
M B-izoenzim-meghatározást is vé
geztek. A retrospektív vizsgálat során 
253 betegnél CK-enzim, illetve CK- 
M B-izoenzim-emelkedést észleltek 
(case group) és 120 beteg esetén a PT
CA u tán  enzimemelkedés nem  volt 
(control group). A követési idő át
lagosan <3,5 év volt. A vizsgálati fő 
végpontok a kórházi és a késői halálo
zás, következményes m yocardium  in 
farktus és a kombinált végpont a kar
diális m ortalitás vagy m yocardium  
infarktus volt.

A betegek életkora, neme, a corona
riabetegség súlyossága, a bal kam ra
funkció és a laesiók elhelyezkedése és 
nagysága hasonló volt a két csoport
ban. A kardiális eredetű halálozás szig
nifikánsan magasabb volt (P = 0,02) 
azokon, akiknél a PTCA után  CK-en- 
zimszint-emelkedés következett be. 
Ha a betegeket a CK-szint-emelkedés 
nagysága szerint csoportosították, a 
legalább háromszoros enzim szint- 
emelkedés esetén szignifikáns kü
lönbség (P = 0,007) volt a m ortalitás
ban a közepes (1,5-3-szoros emelke

dés a norm álértékhez képest) enzim 
emelkedést m utató betegekhez ké
pest. A kórházi halálozás nagyobb 
volt a „case csoportban”, m int a kont
roll csoportban (7 vs 0 haláleset, 2,8% 
vs 0%) bár ez a különbség statisz
tikailag nem  volt szignifikáns. A kó r
házban kialakult m yocardium infark
tus szem pontjából sem volt lényeges 
különbség a két csoport között. A 
késői eseményeket illetően a „case 
csoportban” a 42 hónapos átlagos 
követési idő alatt 38 kardiális eredetű 
halál (15%) fordult elő, míg a kontroll 
csoportban 8 beteg halt meg (7%), P = 
0,02. Soktényezős elemzés szerint a 
magasabb csúcs-CK-enzimszint és a 
rosszabb bal kam ra-funkció bizo
nyult jelentős prediktív tényezőnek a 
prognózis szem pontjából (P<0,001). 
A relatív rizikó a kardiális eredetű ha
lálozás szem pontjából 1,05 volt (95%- 
os konfidencia intervallum 1,03-1,08) 
m inden 100 U/l CK-enzimszint- 
em elkedésre vonatkoztatva. A szer
zők szerin t még nem  ism ert, hogy ez 
a kedvezőtlen prognózis a sikeres 
PTCA ellenére m iként változtatható 
meg.

Végkövetkeztetésük az, hogy a na
gyobb szám ú késői kardiális halálo
zás és a CK-enzimszint-emelkedés 
között szoros összefüggés van. Ez a 
fokozott m ortalitás független a klini
kai jellem zőktől, a koszorúér-beteg
ség súlyosságától, a laesiók jellegze
tességeitől, az alkalm azott eszköz m i
lyenségétől, még a mérsékelt fokú en- 
zimszint-emelkedés esetén is. Az, 
hogy a CK-szint-emelkedés gyako
ribb volt a PTCA-t követő angiográ- 
fiás kom plikációk esetén, a throm - 
bocytaaggregáció-gátló kezelés fon
tosságára hívja fel a figyelmet. Egyéb 
gyógyszeres kezelések eredményeit 
elektív PTCA utáni emelkedett CK- 
enzimszint esetén további kontrollált, 
random izált prospektiv vizsgálatok
nak kell tisztázniuk.

Orosz István dr.

A koszorúér-betegség halálozásának 
csökkenése 1980 és 1990 között. A 
szekularis trendek hatásai a rizikó 
faktorokban és a betegség kezelésé
ben. Hunink, M. G. M., Goldman, L., 
Tosteson, A. N. A. és mtsai (Harvard 
Medical School, University of Gronin
gen, University of Cincinnati): JAMA, 
1997,277,535.

Az ischaem iás szívbetegség (ISZB) 
még m indig a morbiditási és m ortali
tási statisztikák élén áll az Egyesült 
Államokban az elmúlt évtizedben 
észlelt ISZB incidencia és a halálozás 
csökkenése ellenére. Közel 700 000 
beteget kezelnek évente akut m yocar
dium infarktus miatt és 400 000 beteg 
hal meg ISZB következtében, amely az 
összes halálesetek mintegy harm ada. 
A kezelési költségek 80 m illiárd dol
lárt tesznek ki, amely összeg az éves 
egészségügyi költségvetés 15%-a. 
Egyes adatok szerint a koszorúér-be
tegség incidenciája az elmúlt három 
évtizedben évente 1%-kal csökkent és 
az ebből eredő mortalitás is 2-4% -os 
évenkénti csökkenést m utat. Az 
1960-1986 közötti csökkenés okai 
között a p rim er prevenció hatékony
sága, a rizikófaktor-csökkenés m ellet
ti koszorúér-történések csökkenése 
és a hatásosabb therapia szerepeltek. 
Kétségtelenül a rizikófaktorokban 
bekövetkező változások és a m yocar
dium infarktus utáni javuló prognó
zis mellett egyéb tényezők szerepe 
pontosan még nem  volt körülhatárolt. 
1987-ben publikáltak először az ISZB 
stratégiai modelljében egy szám ító
gép szimulációs modellt, amelyet a 
későbbiekben tökéletesítettek („Vitai 
Statistics of the United States 1980. 
and 86.”). Szerzők jelen tanulm ány
ban azt vizsgálták, hogy vajon a rizi
kófaktorok változása és a javuló the- 
rapiás lehetőségek szekuláris trendje 
milyen fokú befolyással bír az ISZB 
okozta történések és a halálozás csök
kentésében a számítógépes modell 
adta eredményeket elemezve.

Az ISZB stratégia modell egy szá
mítógéppel szimulált állapot-átm e
neti (Markov kohorsz) ISZB modell, 
amely az Egyesült Államok 35 és 85 
éves életkorú népességét foglalja m a
gába. A m odell kellő pontossággal 
előre jelzi az ISZB incidenciát, preva- 
lenciát m ortalitást és az erőforrások 
szükségességét és mértékét a rizikó- 
faktorok befolyásolását és az ISZB ke
zelését illetően. A modell 3 integrált 
submodellt tartalmaz: 1. Demográ
fiai-epidemiológiai almodellt, amely
nek jelentős prediktív ereje van az 
ISZB incidencia és nem fatalis koszo
rúér-történések előrejelzésére. Input
jai ISZB nélküli populáció, a 35. élet
kor felettiek, a fő rizikófaktorok meg
oszlása, az elsődleges prevenció. 2. 
Áthidaló m odell („bridge m odel”) a 
kezelés során bekövetkező akut fatalis
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ISZB történéseket jelzi és a 3. Kórle- 
folyási modell („disease history m o
del”) pedig az ISZB-ben szenvedőkön 
bekövetkező kardiális akut eseménye
ket, revaszkularizáció szükségességét 
m ondja meg, amit természetesen a 
másodlagos megelőzés és a konzerva
tív kezelés jelentős fokban befolyásol.

A számítógépes modell számára 
felhasználható adatok forrásai az iro
dalm i adatok, az Egyesült Államok 
közegészségügyi adatai, a szűrővizs
gálatok, a Framingham Heart Study és 
a jelenleg folyó tanulmányok rész- 
eredményei voltak. Az 1980 és 1990 
közötti évtized ISZB történéseinek 
m odellálása céljából az 1980. évi ada
tokat az első modellből nyerték. A 35. 
évesek adatai m inden évben a rend
szerbe léptek (az Egyesült Államok 
Statisztikai Hivtala adataiból). A kü
lönböző rizikófaktorok kezdeti több
variációs megoszlásának alapja a „Na
tional Health and Nutritional Exami
nation Survey” volt. A Framingham 
H eart Study eredményei az ISZB tö r
ténések és a nem ISZB eredetű halálo
zás rizikófaktoroktól való függőségé
nek elemzését tette lehetővé az alkal
m azott modellben, de a sziszolés vér
nyomás, diabetes és a bal kam ra hy- 
pertrofia, mint rizikófaktor az elem
zésben nem  szerepelt.

Az új modell statikai kalibrációja -  
azaz a modell által előre jelzett életkor 
-  és nemek szerinti ISZB morbiditás 
és m ortalitás és a nem zeti egészség- 
ügyi adatok összehasonlítása -  az 
1986-os év adatai alapján történt meg. 
A szekuláris trendek hatásai a dina
m ikus modell révén érvényesültek, 
ahol 1980 és 1990 között a beavat
kozások eredményeként bekövetkező 
elsődleges rizikófaktor változások 
évente, az ISZB incidencia változás 
pedig két évenként kerültek a pro
gram  modulációba, az irodalmi ada
tokkal egyezően. A modell által jósolt 
1990-es ISZB m orbiditás összehason
lítása az Egyesült Államok 1990. évi 
közegészségügyi adataival történt.

Eredmények: Az 1980. év adataihoz 
kalibrált statikai modell 2,1%-on 
belül volt (-9100 haláleset). A leg
nagyobb relatív diszkrepancia 
(+19%, +1200 haláleset) nőknél a 45 
és 54 éves életkor között fordult elő és 
a maximális abszolút diszkrepancia 
(-5300 haláleset, -5,8%) a 65-74 
életévű férfiakon volt. Az 1986. évi 
népességi adatokból kalibrált m áso
dik statikai m odellben az eltérés

1,0%-on belülinek bizonyult (3400 
haláleset). A maximális relatív disz
krepancia (+11%, +550 haláleset) a 
45-54 éves nőknél és a maximális ab
szolút eltérés (+4500 haláleset, 5,1%) 
a 75-84 éves nők csoportjában fordult 
elő.

A szekuláris trendek hatásai a di
namikus modellben  a következőkép
pen alakultak: a rizikófaktor trend  
változás figyelembe vétele nélkül 
1980-tól 1990-ig az ISZB m ortalitás 
túlbecslése 34%-os volt (127 000 ha
láleset). Amennyiben a fenti változó
kat figyelembe vették, a jósolt ISZB 
mortalitás 2,8%-on belül volt (10 000 
haláleset). A prim ér prevenció révén 
létrejövő rizikófaktor csökkenése 
25%-os, a szekunder prevenció 29%- 
os csökkenést eredményezett, míg 
43%-ban az eredményesebb kezelési 
módszereknek volt szerepük az ISZB 
mortalitás és m orbiditás változásá
ban. A szenzitivitási analízis alapján 
95%-os konfidencia határ felett az el
sődleges megelőzés hatása 30%-ot, az 
ez alatti konfidencia limit esetén 16%- 
ot érte el. A másodlagos megelőzés, a 
dohányzás prevalencia és a testtöm eg 
index változásait figyelembe véve a 
szenzitivitási analízis során hasonló 
eredményeket kaptak a különböző 
konfidencia határok között.

Az elsődleges megelőzés 30-50% - 
ban járulhat az ISZB m orbiditás és 
mortalitás csökkenéséhez. Ennél na
gyobb jelentőséggel bírnak a halálo
zás csökkenésében a m ásodlagos 
megelőzés és a javuló kezelési lehető
ségek. A szerzők számítógépes szim u
lációja, amelyet az 1980-as és 1986-os 
években történt kalibrációval javíto t
tak, viszonylagos pontossággal jósolt. 
Az 1980 és 1990 közötti 10 éves ISZB 
mortalitás-csökkenés az Egyesült Ál
lamokban 3,4%-os volt. A szerzők a 
rizikófaktorok szekuláris trend jét fi
gyelembe véve ezt nagyon hasonló 
m értékűnek 3,0%-osnak becsülték.

Orosz István dr.

A C-reaktív protein termelődés és a 
koszorúér történések rizikója stabil 
és instabil angina pectorisban. Ha-
verkate, F., Thom pson, S. G., Руке, S. 
D. M. és mtsai (Gaubius Laboratory, 
Leiden, Netherlands, Royal Post
graduate Medical School, London, 
Nagy-Britannia): Lancet, 1997, 349, 
462.

A gyulladás lényeges jellegzetessége 
az atherosclerotikus lézióknak és az 
atherom a ily módon a macrofagok, 
endothel sejtek és sim aizom sejtek ak- 
tívációjával és proliferációjával jár. A 
citokinek és a növekedési faktor ter
melődése mellett a com plem ent rend
szer aktiválódása és depozíciója is 
m egtörténik. Az akut fázis fehérjék 
mennyisége is emelkedik a szérum 
ban. A két legérzékenyebb közöttük a 
C-reaktív protein (CRP) és a szérum 
amiloid A protein (SAA), amelyek 
szintje akár 10000-szeresre is emel
kedhet gyulladás esetén. A CRP plaz
ma koncentrációja -  norm ális máj- 
m űködést feltételezve -  csak a citoki
nek és egyéb m ediátorok koncentrá
ciójától függ, amelyeket a hepatocy- 
ták bőségesen tartalm aznak. A CRP 
koncentráció szoros korrelációt m u
tat a koszorúerek, agyi erek és a peri
fériás artériák  atherosclerosisának 
meglétével és súlyosságával. Liuzzo és 
mtsai m ár kimutatták, hogy  instabil 
angina pectorisban 3 mg/1 CRP-plaz- 
maszint felett a betegek prognózisa 
rossz. Az eddigi legnagyobb vizsgálat, 
az European Concerted Action on 
Throm bosis and Disabilites (ECAT) 
Angina Pectoris Study so rán  a CRP- 
plazmaszintje szignifikáns összefüg
gést m utato tt a myocardium infarktus 
vagy a h irtelen halál incidenciájával a 
következő két évben. Az akkor alkal
m azott m ódszer nem volt kellően ér
zékeny a CRP-plazmaszint m eghatá
rozásához az esetek m integy 30%- 
ában. Szerzők jelenleg egy ultraszen- 
zitív autom atikus im m unoassay m ód
szerrel vizsgálták a CRP és SAA plaz
ma koncentráció és a koronaria  tö rté
nések közötti összefüggéseket az 
ECAT tanulm ányban részt vevő stabil 
és instabil anginás betegeken.

Az ЕС AT-vizsgálat 15 európai cent
rum ból 2121 beteget foglalt magába, 
akiknél koronarográfia igazolta a 
megbetegedést. A betegeket három 
csoportba osztották, instabil angina: 
1030 beteg, stabil angina: 743 beteg és 
326 beteg atípusos mellkasi fájdalom 
mal. M indhárom  betegcsoport hason
ló életkor és nemi m egoszlást m uta
tott, 85% -uk 45-69 éves kor közötti 
volt. A betegeket részletes klinikai és 
laboratórium i vizsgálatoknak vetet
ték alá és két éven át követték. A két év 
alatt 75 koronaria történés fordult elő: 
20 h irtelen  halál, hét halálos kim ene
telű m yocardium  infarktus és 48 nem 
halálos myocardium infarktus. A 75
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beteg közül 41 instabil angina, 29 stabil 
angina és 5 beteg atípusos mellkasi fáj
dalom csoportba tartozott. A CRP kon
centráció a vizsgálat során az instabil 
és stabil anginás betegeken öszszefüg- 
gött a koszorúér történéssel, a 3,6 mg/1- 
nél magasabb CRP-szint esetén a ko- 
ronariatörténés rizikója kétszeres volt 
az ennél alacsonyabb CRP-szinttel ösz- 
szehasonlítva. Az esetek harm adában a 
CRP-szintet 3,6 mg/1 fölöttinek találták. 
A CRP koncentráció szoros és pozitív 
összefüggést m utatott az életkorral, a 
dohányzással, a testtömeg indexszel, a 
triglycerid szinttel, a koszorúér-beteg
ség súlyosságával és az alacsony bal
kam rai ejekciós frakcióval (P<0,001). 
Az SAA koncentráció nem m utatott 
statisztikai összefüggést a koszorúér 
történések rizikójával. A kiinduláskor 
m indkét akut fázis protein szint jó kor
relációt mutatott egymással (r = 0,67) 
és nem különbözött az eltérő angina 
formákban. Az életkor előrehaladtával 
szignifikánsan emelkedett a CRP és 
SAA szérum szintje (P<0,001), átlago
san évente 2,0%-kal, illetve 1,5%-kal.

A szerzők jelen vizsgálatban igazol
ták, hogy a CRP koncentráció stabil és 
instabil anginában előre jelzi a korona- 
riatörténéseket. A mérsékelt CRP akut 
fázis reakciója valószínűen nem a myo
cardium necrosis következménye az 
ambuláns betegeken. Az emelkedett 
CRP-plazmaszint az arteria lézión be
lüli intrinsic gyulladást és szöveti káro
sodást jelzi. Ezt igazolja a testtömeg in
dex és a szérum triglycerid szinttel való 
szoros összefüggés is, amelyek a koro- 
nariabetegség ismert rizikó tényezői. 
Bármilyen is az alapmechanizmus, a 
CRP érzékeny módszerrel való megha
tározása hasznos prognosztikus faktor 
a koronariabetegség kezelésében, ter
mészetesen egyéb interkurrens elválto
zás hiányában, amelyek az akut fázis fe
hérjék szintjét szintén emelik. Prospek
tiv tanulmányok szükségesek annak 
megerősítésére, hogy a szérum CRP- 
szint időszakos meghatározása angina 
pectorisban, pl. 3 hónapos időszakon
ként, alkalmas-e a nagy rizikójú bete
gek meghatározására. Kuller és mtsai 
eset kontroll tanulmány során -  tárolt 
vérmintából a CRP-szintet meghatá
rozva -  492 kontroll és 246 koronaria- 
beteg esetén az MRFIT-vizsgálat kere
tében a CRP-szint emelkedést szintén 
szignifikáns rizikófaktornak találták.

Orosz István dr.

Idősek akut myocardiuminfarktusa 
során a béta-blokkolók csökkent al
kalmazásának káros kihatásai. Sou- 
merai, S. B., McLaughlin, T. J., Spiegel- 
man, D. és m tsai (Harvard Medical 
School, Boston, Mass., University of 
California, San Francisco): JAMA, 
1997,277, 115.

Igazolt tény, hogy a béta-blokkolók al
kalmazása m yocardium infarktusban 
jelentősen csökkenti a kardiovaszku- 
láris m ortalitást és a recidiva veszé
lyét, 20-40% -kal javítva a túlélést. 
Ezért m inden kezelési irányelv java
solja a béta-blokkoló adását m yocar
dium infarktusban. Kevés adat van ar
ra, hogy ezen előírások m ennyiben 
érvényesek idős betegek esetében, an 
nak ellenére, hogy ismert adat az is, 
hogy a m yocardium  infarktus m iatti 
halálesetek 80%-a a 75 évesnél idő
sebbeket érin ti. Szerzők retrospektív 
kohorsz tanulm ányukban a M edicare 
és Medicaid adatbázisa és a gyógy
szerfelhasználás (1987 és 1992 között) 
segítségével elemezték New Jersey Ál
lamban 5332 idős akut m yocardium  
infarktusos beteg prognózisát 30 nap
pal az akut tö rténést követően, a tú l
élés és a béta-blokkoló alkalmazás 
gyakorisága szempontjából. A követ
kező kérdésekre keresték a választ: 1. 
Milyen részarányban kapnak profi- 
laktikus célból az idős posztinfarktu
sos betegek béta-blokkolót? 2. Talál
hatók-e összefüggések a rizikóstátusz 
vagy a betegek klinikai jellemzői (pl. 
nem, életkor, szocioökonómiai hely
zet), illetve az egyéb alternatív gyógy
szerek (pl. kalcium csatorna-gátlók) 
használata és a béta-blokkoló adása 
között? 3. A béta-blokkoló alkalm azá
sának elm aradása kapcsolatban van-e 
a m ortalitás növekedésével és újabb 
kórházi kezelések szükségességével?

A vizsgálati végpontok a béta-blok
koló és kalcium csatorna-gátló hasz
nálatának gyakorisága az első 90 na
pon a m yocardium  infarktus akut 
szakát követően, valamint a m orta li
tás és az újbóli kórházi felvételek gya
korisága az ezt követő két évben a 
szocioökonóm iai és klinikai jellem 
zők figyelembe vételével.

Az 5332 beteg  közül 1595 betegnél 
(30%) egy vagy több abszolút vagy re
latív kontraindikáció állt fenn; 8,5%- 
ban asthm a bronchiale vagy broncho- 
dilatátor használata, 9%-ban inzulin 
alkalmazása és 19%-ban keringési 
elégtelenség. Végül 3737 beteg felelt

meg a vizsgálati kritérium oknak. Át
lagos életkoruk 77 év volt, felerészt 
nők, 4% -uk jövedelme igen alacsony 
volt (M edicaid biztosítottak), 96%-uk 
alacsony vagy közepes jövedelemmel, 
nem M edicaid biztosított volt. A bete
gek 21%-a kapott csak béta-blokkolót 
a 90 napos periódus során. A myo- 
cardium infarktus utáni béta-blokko
ló alkalm azás prevalenciája a ko- 
horszoknál 1987-ben 20%, 1988-ban 
18%, 1989-ben 20%, és 1991-ben 24% 
volt. A kalcium -antagonisták haszná
lata az indulási 23%-ról a 6 hónapra 
49%-ra emelkedett. A fenti időszak 
alatt a kalcium -antagonisták rendelé
se csaknem  három szorosa volt a köz
ben ind íto tt béta-blokkoló therapiá- 
nak. M inden változó figyelembe véte
lével a 75-84 éves vagy 85 év feletti 
betegek 14%, illetve 44%-kal kevesebb 
valószínűséggel kaptak béta-blok
kolót, m in t a 65-74 életév közöttiek 
(relatív rizikó 0,86 és 0,56). A lényege
sen nagyobb kalcium csatorna blok
koló használat 36%-os béta-blokkoló 
alkalmazás csökkenéssel való kapcso
latban (relatív rizikó 0,64 -  95%-os 
megbízhatósági intervallum 0,51-0,80 
között).

A halálozást tekintve a relatív m or
talitási arány 43%-kal volt kisebb a 
béta-blokkoló csoportban a gyógy
szert nem  szedőkkel összehasonlítva 
(relatív rizikó 0,57-95%-os konfiden
cia intervallum  0,47-0,69 között). 
Ezen kedvező eredmény m inden élet
kor -  csoportban (65-74 év, 75-84 év 
és >85 év felett) kim utatható volt. A 
béta blokkoló mellett az újabb kórhá
zi kezelések száma is 22%-kal keve
sebb volt a nem szedőkhöz képest (re
latív rizikó 0,78). A kalciumcsatorna 
blokkolók alkalmazása során, a béta
blokkolók helyett, a halálozási rizikó 
kétszeres volt (relatív rizikó 
1,98-95%-os konfidencia intervallum 
1,44-2,72), amelynek oka nem  a kalci
um csatorna blokkoló adverzív hatása, 
inkább a béta-blokkoló kezelés elma
radása volt.

Szerzők összefoglalásként hangsú
lyozzák hogy a béta-blokkolók adásá
nak kim utato tt kedvező eredményei 
ellenére myocardium infarktus után -  
alkalm azásuk lényegesen csökken 
idős betegeken -  amely kedvezőtlen 
hatást a 43%-os 2 éves halálozási 
rizikó növekedése és a 20%-os rehos- 
pitalizációs igény növekedése támaszt 
alá. Hangsúlyozzák továbbá, hogy a 
béta-blokkolók kalcium csatorna gát
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lókkal történő „helyettesítése” nem 
pótolja, sőt tovább rontja az idős be
tegek életkilátásait lezajlott myocar
dium  infarktus után.

[Ref: Érdekes és tanulságos lenne 
Magyarország egy-egy adott területén 
megvizsgálni a szerzők által is elem
zett gyógyszerelőírásokat és azok gya
korlati megvalósulását nemcsak idős 
betegek, hanem általában a belgyó
gyászati és kardiológiai osztályokról 
elbocsátott betegek esetében. A z empi
rikus orvoslást fokozatosan felváltó 
evidenciákon alapuló medicina idején 
még a fe jle tt nyugati országokban is 
szakadék tátong a klinikai kutatások 
eredményei és azok gyakorlati alkal
mazása között. Ebből a szempontból 
nagy jelentősége van a folyamatos és 
posztgraduális képzésnek a család
orvosok körében is. A hagyományos 
tanár-tanuló viszonyból, amelynek so
rán az „üres fejekbe” igyekeztek új is
mereteket plántálni d idaktikus anya
gok segítségével (tankönyvek, folyóira
tok, szimpóziumok stb.), továbblépés
re, új módszerek bevezetésére van 
szükség. Ez magába foglalja a nem or
vosok részvételét a továbbképzésben 
(felnőtt oktatás specialistáit, számító
gép szakembereket, a biztosító társa
ságok képviselőit), a regionális és helyi 
oktatás lehetőségeinek kihasználást 
(oktató kórházak, regionális tanfolya
mok segítségével) és az oktatás hang
súlyának eltolását az oktatóktól az ok- 
tatottakra, az oktatási fo lyam at ered
ményességére. Remélhető, hogy ily 
módon a kutatás és a gyakorlat egyre 
közelebb kerül egymáshoz és a közöt
tük levő válaszfal lassan leomlik. Ez
által az orvosi gyakorlat jellege és mi
nősége is változni fog.]

Orosz István dr.

SZÜLÉSZET ÉS NŐGYÓGYÁSZAT

Nőgyógyászat -  belgyógyászati vagy 
sebészeti? Smith, S. K. (D epartm ent of 
Obstetrics and Gynaecology, Rosie 
M aternity Hospital, Cam bridge CB2 
2SW, Anglia): Br. Med. J„ 1996, 312, 
592.

Történetileg a szülészet és nőgyó
gyászat magába foglalja a belgyógyá
szati érdeklődésű szülészeket és a se
bészeti érdeklődésű nőgyógyászokat. 
A szakterület összetettsége szüksé
gessé tette 4 szubspecialitás megnyi

tását a szülészet és nőgyógyászat ke
retein belül: a reproduktív medicinát, 
a m aterno-foetalis medicinát, az 
urogynaecologiát és a nőgyógyászati 
onkológiát. M indegyik magába fog
lalja az orvosi szaktudás növekvő ele
m eit. így a nőgyógyászat sebészeti 
szakág kell m aradjon, vagy mivel 
olyan sokat változott az elmúlt több, 
m int 30 év alatt, hogy gyakorlatát újra 
át kell vizsgálni. A nőgyógyászati 
betegségek szaporodó gyógyszeres 
kezelése kevesebb nő szükségtelen se
bészeti beavatkozásához vezet.

A szülészet-nőgyógyászat nagy 
vívmánya, hogy egy olyan szakággá 
állapodott meg, amelyben a nő és 
nem  a betegség vagy a szerv van a 
gyújtópontban. Kevés más szakterület 
van, ahol a legfőbb dolog a beteg né
zete és szükséges egy olyan kultúra, 
ahol a beteg választása a tárgyilagos 
felvilágosítás alapján valóban a jó in 
form áció utáni beleegyezés. A nőgyó
gyászatban a meg nem felelő be
avatkozások növekvő m értékben ke
rülnek a gyújtópontba. Főleg a m éh
k iirtás -  talán egy őstípusú nőgyó
gyászati eljárás -  növekvő m értékben 
ellentm ondásossá válik. Nem kétsé
ges, hogy sok nőnek előnyös a hys
terectom ia, de a hysterectomia gyako
riságának széles variácója az orszá
gok között, sőt azonos országban a 
régiók között, a méheltávolítás javal
latának bizonytalanságára utal és a 
kölcsönviszony összetettségét m utat
ja, amellyel a nő és az orvos a m ű té t
hez folyamodik. A belgyógyászati ala
pokon álló szakorvos eltérően ad 
tanácsot a betegének? Svédországban 
feleannyi asszonynak távolítják el a 
m éhét, m int Britanniában. Ha a brit 
orvosok ezt a gyakoriságot a svéd 
szintre csökkentenék, kétségtelenül 
kevesebb m unkájuk lenne.

A szubspecializáció a nőgyógyászat
ban inkább a gyógyszeres megkö
zelítés felé halad. A reproduktív m edi
cina: beleértve a menstruációs rend
ellenességeket, nőgyógyászati endo
krinológiát, infertilitást a postrepro- 
duktív endokrinológiát és fertilitás 
szabályozást, mint szubspecialitás nem 
létezett 20 évvel ezelőtt, de most, m int a 
nőgyógyászat kulcsterülete létesült. Az 
urogynaecologia belgyógyászati as
pektusa hasonló módon bővül.

A nőgyógyászati onkológia szerve
zésében javasolt változások a rák 
centrum ok, ahol a nagy gyakorlatú 
sebészek az elég nagyszámú eset

kapcsán fenntartják m űtéti jártassá
gukat. A legnehezebb m űtéteket ki
sebb szám ú jártas szakember végzi, a 
többinek nincs szüksége ilyen magas 
szintet elérni.

A kem o- és radiotherapia megle
hetősen nagy területet vesz le a nő- 
gyógyászati rákok therapiás terhéből. 
A protein- és a géntherapia tovább 
csökkenti a műtétek helyét, am int az 
endoszkópiás eljárások m ár nem 
egyedül a sebészek hatáskörébe tar
toznak.

A szubspecializálódás a legtöbb 
oktatókórházban, ahol elegendő szak
ember van, előrehaladott folyamat, de 
kisebb területi kórházakban ez szer
vezeti nehézségekbe ütközik. Ahol a 
szubspecializáció keresztülvihető, 
legalább egy nőgyógyásznak kell len
ni, aki a nőgyógyászat belgyógyászati 
aspektusa iránt érdeklődik. A gyakor
latot illetőleg marad a kérdés: a nő
gyógyászatnak belgyógyászati alapon 
kell nyugodnia, amelyben a specialis
ták specifikus műtéti eljárásokat ta
nulnak, vagy sebészeti specialitás, 
amelyben a szakemberek ném i bel
gyógyászatot tanulnak. Az ú jra szer
vezett gyakorló program nak végre
hajtásában fel kell ism erni a belgyó
gyászat (gyógyszeres kezelések) nö
vekvő fontosságát a specialitásra, egy 
keretet adva az alap-gyakorlatok el
mozdulására.

A szerző hangsúlyozza, hogy nem 
utal a sebészeti jártasság elhagyására, 
mivel erre a nőgyógyászati gyakorlat
ban szükség van. A specialitásnak ma
gába kell foglalnia az új fejlődéseket, a 
betegek változott szükségletét és élet
stílusát figyelembe véve. A nőgyógyá
szati gyakorlatnak nagyobb mértékben 
alkalmazkodnia kell a belgyógyászati 
aspektushoz. Az ilyen változásnak je
lentős következménye lenne a női 
egészség gondozására és befolyásolná 
nemcsak a szakemberek vitáját, hanem 
a felvilágosított nők véleményét is.

Jakobovits Antal dr.

A menstruációs ciklus élettana. Graf, 
M. (Institu t für Hormon- und  Fort
pflanzungsforschung, Grandweg 64, 
D-22529 Hamburg, Németország): 
Gynäkologe, 1996,29, 70.

A m enarchetől a m enopauzáig kb. 40 
éven keresztül, ciklusosán fellépő tü- 
szőéréses ovulatiók és sárgatestek
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képződnek. A serdülés korától a pe- 
riklim akterium ig rendszeresen kb. 28 
naponkénti ritm us zajlik le, am ennyi
ben a hypothalamo-hypophyseo-ova- 
rialis ciklus zavartalan. Peteérés előtt 
van a follicularis vagy proliferatiós 
fázis után pedig a lutealis vagy secre- 
tios fázis.

A tüszőnövekedést és szteroid p ro 
dukciót a petefészekben az adenohy
pophysis és a föléje rendelt hypotha
lamus centrum ából származó gona
dotropin kibocsátó (releasing) h o r
m onok befolyásolják. A GnRH a hy
pothalam us mediobazális részében 
lévő nucleus arcuatus területének 
neuroszekréciós neuronjaiból pulza- 
til m ódon ürül a hypothalamo-hy- 
pophysealis vena rendszeren át a hy- 
pophysisbe. Itt a gonadotropinokat 
term elő sejteket pulzatil m ódon sti
mulálják. Az LH (luteinizáló horm on) 
típusosán fűrészfogszerű fluktuációt 
m utat. Az FSH (folliculus stim uláló 
horm on) a hosszabb felezési ideje m i
att csekélyebb fluktuációjú.

Az endogén opiátok, mint a ß-en- 
dorphin, gátlólag hatnak a GnRH k i
választásra. Az endogén opiátok las
sítják a pulzus frekvenciát, gátolják a 
gonadotropin és serkentik a prolaktin  
kiválasztást.

A petefészek szteroidok negative 
hatnak vissza a hypophysis és hypo
thalam us szintjére. Blokkolják a hy
pophysis gonadotropinok szekréció
ját a szexuális szteroidok révén. A gra- 
nulóza sejtek fehérje term észetű 
anyagot képeznek, amely a  és ß alegy
ségből áll és gátolja az FSH kibocsá
tást.

A pozitív visszahatás: az ösztradiol 
indukálja a hypophysis LH szabaddá 
tételét. A cytokineket a hám-, az en- 
dothel sejtek, a lymphoid, myeloid 
sejtek és a mesnchymális sejtek teszik 
szabaddá.

Az elsődleges tüszőkben egyrétegű 
lapos granulóza sejtek veszik körül a 
petesejteket. A szekundér follikulus- 
ban a granulóza sejtek több rétegűek. 
Az an trum  később fejlődik ki. A te r
cier follikulusban m egkülönböztethe
tő a theca interna és externa. A Graaf 
tüsző az érett tercier folliculus, amely
nek átm érője eléri a 25 mm-t.

A progeszteron koncentráció növe
kedése közvetlenül az ovulatio előtt 
kezdődik. A luteális fázisban progesz
teron (ösztradiol választódik ki, 
10-12 napos fennállás után bekövet
kezik a luteolízis.

Az eum enorrhoea a szabályos idő
közökben jelentkező 3-5 napig tartó  
60-80 m l-es vérzés. A m enstruációs 
vérzés m egszűnte után kezdődik a 4 
napos regeneráció, a bazális zónából. 
Majd a proliferációs fázis következik. 
Az ösztradiol indukálja az endom et- 
rium ban a progeszteron receptoro
kat. A szekréciós fázisban glikogén 
raktározódik az endom etrium ban.

A m enstruációs ciklus felügyeleté
nek m ódszerei: az alaphőm érséklet- 
görbe, a hüvelykenet, cervix váladék, 
a petefészek szonográfiás ellenőrzése, 
ösztradiol és LH meghatározás.

Jakobovits A n ta l dr.

Laparoszkópiás elektrokoagulációt 
követő danazol kezelés subfertilis en- 
dometriosisban szenvedő nőkben.
Papathanasiou, K. és mtsai (Tsimiski 
38, Thessaloniki 54623, Görögország):
J. Obstet, Gynaecol., 1996,16, 48.

Az infertilitás pontos m echanizm usa 
endom etriosisban nem ismeretes. A 
horm onális kezelés danazollal vagy a 
laparotom ia 70-80%-ban terhességet 
eredményez. Enyhe endom etriosis
ban alternatív kezelést jelent a lapa
roszkópiás kezelés, a gócok kauterizá- 
ciójával és az összenövések oldásával.

A szerzők 29 subfertilis asszonyt 
enyhe endom etriosissal kezeltek. A 
gócokat kauterizálták és adhaesioly- 
sist végeztek. A betegek infertilitása 
42-48 hónapja állott fenn. A beavat
kozás után közvetlenül danazol keze
lést végeztek 6 hónapon át.

Szerzők tapasztalatai szerint a lapa
roszkópiás elektrokoaguláció biztos, 
gyors és hatásos alternatív kezelés 
enyhe vagy mérsékelt endom etriosis
ban, összehasonlítva a laparotom iával 
és a gócok kimetszésével.

Jakobovits A nta l dr.

Méheltávolítás méhnyálkahártya ab
latio után. Unger, J. B., Meeks. G. R. 
(D epartm ent of Obstetrics and Gyne
cology, M arshfield Clinic, W isconsin, 
USA): Am. J. Obstet. Gynecol., 1996, 
175, 1432.

A szerzők 41 olyan praem enopausalis 
asszonyt vizsgáltak, akiknél m en o rr
hagia m iatt hysteroszkópiás endo
m etrium  elektrokoagulációt alkal

maztak. A 41 asszony közül később 
14-nél (34%) méheltávolítást végez
tek. A hysterectomiát egy betegnél az 
ablatiót követő 12, 4-nél 13-24, 3-nál 
25-36, 4-nél, 37-48 és kettőnél 49-60 
hónappal végezték. A méheltávolítá- 
sok javallata a folytatódó rendszerte
len vérzések voltak. A 14 operált beteg 
közül 11-nek jelentős kismedencei 
betegsége: myomája, adenomyosisa, 
vagy endom etriosisa és idült haema- 
tosalpinxa is volt.

A szerzők tapasztalatai szerint az 
endom etrium  ablatio u tán  az asszo
nyok Уз-ának van kilátása 5 éven be
lül méheltávolításra.

Jakobovits Antal dr.

Az egyetlen prae-eclampsiás szindró
mát heterogén okok alkotják: egy hy- 
potézis és vonatkozásai. Ness, R. B., 
Roberts, J. M. (130 DeSoto St., Room 
513 Parran  Hall, Pittsburgh, PA 15261, 
USA): Am. J. Obstet, Gynecol., 1996, 
175, 1365.

A prae-eclampsia világszerte az anyai 
és újszülött halálozás vezető oka. Ez 
egy szindróma, amelyet a terhesség 
alatt magas vérnyomás és proteinuria 
alapján kórisméznek. Amikor görcs
rohamokkal társul, eclampsiának hív
juk. A prae-eclampsiának nevezett 
szindrómának legalább két különböző 
oka van. Mindegyiknek saját kórbonc
tani jellegzetessége, természetes kor
története és talán klinikai jelei is van
nak. Ezeknek az altípusoknak az azo
nosítása javíthat a prae-eclampsia elő
fordulásának előre jelzésében. Jelentő
sége van a prae-eclampsia elkülöníté
sének az átmeneti hypertensiótól a ter
hességben.

Az egyik prae-eclampsiás szindró
mát a szerzők placentárisnak és a má
sikat maternálisnak nevezik. A placen- 
taris egyedüli pathobiológiai eredetű, 
míg a maternális oka a terhesség előtt 
már fennálló anyai betegség: hyperto
nia, vesebetegség, elhízás, diabetes, car
diovascularis betegségre prediszponá- 
ló tényezők, amelyek klinikailag nem 
nyilvánvalóak. Ezek a kategóriák ösz- 
szefutnak és prediszponálnak prae- 
eclampsiára, melynek az endotheliális 
diszfunkció a közös mechanizmusa. Az 
anyai és placentaris tényezők kombiná
ciója különösen károsító.

A prae-eclampsia csak terhesség
ben fordul elő és keletkezéséhez a
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méhlepényre van szükség. Hasi te r
hességben is előfordult, tehát a méh 
feszülése nem előfeltétel. Magzat nél
kül is előfordul üszögterhességben. A 
csökkent placenta perfúziós oka: az 
abnormális placentácio m iatt a tro- 
phoblast elégtelen inváziója meg
hagyja a spirális artériák izom ele
meit. Az izom rostok összehúzódása 
megakadályozza a spirális artériák 
élettani tágulatát. Az abnormális pla- 
centáció immunológiailag közvetített 
folyamat, amely az apai antigénekkel 
van kapcsolatban. Azonos apától a 
többedik terhességben kevésbé fordul 
elő. Egy új apától azonban a sokszor 
szülőben is bekövetkezhet. A prae- 
eclampsia gyakoribb az első terhes
ségben, illetve egy új apával és csök
ken a gyakoriság hosszabb szexuális 
aktivitás esetén azonos egyénnel. 
Megelőző betegségek, amelyekre jel
lemző a microvascularis betegség, 
m int a hypertensio, diabetes és kolla
gén betegség növelik a kockázatot. Az 
abnormális microvasculatura csök
kenti a lepény vérátáramlását.

Jakobovits Antal dr.

A kardiotokográfia kritikus kiértéke
lése. Schneider, H. (Universitäts- 
Frauenklinik, Schanzeneckstrasse 1, 
CH-3012 Bern, Svájc): Gynäkologe, 
1996,29,3.

A kardiotokográfia több m int 25 éve a 
magzat szülés alatti állapota felügye
letének standard módszere. A kóros 
szívműködési frekvencia érzékeny 
m ódszer a magzati distress felfedezé
sében, de csak kevéssé specifikus. Az 
esetek több, mint a felében a kóros re- 
gisztrátum  ham isan pozitív, azaz nem 
társul magzati hypoxaemiával vagy 
acidaemiával. A széles körben alkal
mazott kardiotokográfia, m int rutin  
ellenőrzés, növeli a szükségtelen m ű
vi szülést befejező beavatkozásoknak, 
továbbá ezek anyai és magzati mel
lékhatásainak a kockázatát. A hüvelyi 
műtétes szülések és császármetszések 
gyakoriságának növelése nem  javítja 
az újszülöttek állapotával m ért ered
ményeket, am it különböző prospektiv 
random izált összehasonlító vizsgála
tok egybehangzóan bizonyítanak.

A kardiotokográfiás felügyelet hiá
nyos specificitása csupán, m int szűrő 
m ódszerre érvényes. A gyanús leletek 
további tisztázására egy diagnoszti

kus teszt szükséges. A gyanús vagy 
kóros kardiotokográfiás leletek tisz
tázására számos kiegészítő vizsgálat 
javallt, a magzati véranalízissel kap
csolatban azonban talán a legtöbb a 
klinikai tapasztalat. Az újabb módsze
rek, m int a kardiotokográfia folyama
tosan m utatja a magzat állapotát és a 
magzati vérvétel vizsgálattal szemben 
nem invazív. Ezek értékét az adja, 
mennyire sikerült a szülést befejező 
műtétek gyakoriságát csökkenteni jó 
állapotban lévő újszülöttek eseteiben.

Az erdeti elvárásokkal szemben a 
szülés közbeni ellenőrzés a veleszüle
tett agysérülések elkerülésénél alá
rendelt szerepet játszik, m ivel az ese
tek többsége antenatalis, azaz a fájá
sok megindulása előtt következik be.

Jakobovits Antal dr.

A veleszületett nephrosis terhesség 
alatti szűrése Kelet-Finnországban.
Heinonen, S. és mtsai (Ryynänen M.: 
D epartm ent of Obstetrics and  Gyne
cology, University Hospital, Kuopio, 
Finnország): Prenat. Diagn., 1996, 16, 
207.

A finn típusú veleszületett nephrosis 
örökölt autoszómális recesszív beteg
ség, ami a 19. krom oszóm a hosszú 
karját érinti. A betegség masszív fe- 
hérjevizelést okoz, am elynek egyetlen 
kezelési m ódja a kora újszülött vese
transzplantációja. A praenatalis diag
nózist veszélyeztetett családokban az 
anya vérszérum ában, vagy a magzat
vízben az alfa-foetoprotein vizsgálata 
segíti. A szerzők 1979 és 1992 között 
110 858 terhesnek kínálták fel Kelet- 
Finnországban a szérum  alfa-feoto- 
protein szűrést. Akinek szérum ában a 
terhesség 15-18. hete között az alfa
protein szint >2,5 volt, szonográfiás 
vizsgálatot végeztek és ha morfológiai 
elváltozás nem volt, felajánlották az 
amniocentesist. Kelet-Finnországban 
a szűrésben 105 880 terhes nő vett 
részt. 47 terhes szérum ában és a 
magzatvízben találtak nagyobb kon
centrációban alfa-foetoproteint (>2,5 
MOM). A legtípusosabb volt a mag
zatvízben a nagyon m agas alfa-foeto
protein koncentráció. A szűrés ered
ménye a veleszületett nephrosis gya
koriságának csökkenése 1:2600-ról 
1:11 086-ra.

A szerzők vizsgálatai szerint az 
anyai szérum  és a magzatvíz megnö

vekedett alfa-protein koncentrációja 
a terhesség középső trim eszterében 
veleszületett nephorissal vagy neu
ralis csődefekttel társul. Ezt felfedezve 
felajánlják a terhesnek a m egsza
kítást. Jelenleg a magzatvíz alfa-pro
tein m érés a legmegbízhatóbb diag
nosztikus teszt a veleszületett 
nephrosisra. A hamis pozitív ered
mény gyakorisága 5 MOM szinten 
0,008%. Az ultrahang vizsgálattal 
együtt a praenatális szűrés hasznos a 
családokat e tehertételtől és a beteg
ség előfordulásától megóvni.

Jakobovits A ntal dr.

Magzati sebészet. H arrison, M. R. 
(Fetal Treatment Center, 513 Parnas
sus Ave., HSW-1601, San Francisco, 
CA 94143-0570, USA): Am. J. Obstet. 
Gynecol., 1996,174, 1256.

A legtöbb magzati rendellenességet 
legjobb a megszületés után  kezelni, de 
van néhány, amelyek az életet fenye
getik és sikeresen kezelhetők méhen 
belül. A magzat szám ára a beavat
kozás hasznossága a fatális defekt 
korrekciója. A hasznosság az anyára 
nézve nehezebben becsülhető, mivel a 
legtöbb magzati defekt az anyát direkt 
nem  fenyegeti, de a beavatkozás koc
kázatát és kényelmetlenségét mégis ő 
viseli. Az anya biztonsága a legfőbb 
cél. A nyitott magzati sebészeti eljárá
sokat kevés helyen végzik: Melbour- 
neban, Bostonban, Szöulban, két he
lyen Denverben és 4 helyen Párizs
ban. Világrajövetel előtt sebészetileg 
megközelíthető magzati problémák: a 
húgycső elzáródás, amely tüdő hy- 
poplasiát okoz, vese dysplasia, némely 
nagy cisztás adenom atoid m alform a
tio a tüdőben, rekeszsérv, sacrococ
cygealis teratoma, iker-iker transzfú
ziós szindróm a, szívblokk (pacem a
ker behelyezés), aqueductalis steno
sis, tüdő-aorta obstructio , trachea 
atresia-stenosis, myelomeningocele. 
Ezek közül azonban némelyek csak 
bizonyos esetekben operálandók, fő
leg a nagyságuk m iatt válik szüksé
gessé a méhen belüli korrekció.

Jakobovits Antal dr.

A nem meghatározás és az anya do
minanciájának feltételezése. Grant, V.
J. (D epartm ent Psychiatry, School of
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M edicine, University of Auckland, Új- 
Zéland): Hum. Repród., 1996, 11, 
2371.

Az anyai dominancia feltételezés o n 
nan ered, hogy azok a nők, akik  dom i- 
nánsabbak, mint a többiek, inkább 
fiúkat fogamzanak. Mind em berben, 
m ind az állatokban a dom inancia jel
lemző vagy személyes vonás teszto- 
szteronnal támogatva és egész sor 
környezeti változással jár: fizikális, 
szociális és pszichológiai téren. A ne
mi arány vizsgálata a szociális tu d o 
m ányban és az állatok viselkedésében 
alátám asztja vagy összeegyeztethető 
azzal az elgondolással, hogy az X vagy 
Y krom oszóm át hordozó sp e rm iu 
mok szerepét megelőzhetik az anyai 
kontroll tényezők, amelyek a sp e r
m ium ok differenciált feljutását b iz to 
sítják. A reprodukciós élettan és az 
élettani pszichológia arra utal, hogy a 
tüsző tesztoszteronja vagy egy k ap 
csolatos horm on kritikus szerepet 
játszhat. A reprodukciós élettanászok 
m ár azonosították azt az anyai m e
chanizm ust, amely összefüggést b iz
tosít egy ilyen modellel.

Egy vélem ény szerint a m ásodlagos 
nemi arány eltolódása anyai kontro ll 
alatt van a beágyazódás stádium ában. 
A reprodukciós élettanászok, bár 
hangsúlyozzák az ondósejtek m egha
tározó szerepét az újszülöttek n em é
ben, de fontosnak tartják az anyai 
tényezőket is. Az alapvető tényező a 
tesztoszteron, amely anyai kontro ll 
alatt a sperm ium ok feljutását befolyá
solja.

Jakobovits A n ta l dr.

Az agykárosodott kora újszülöttek 
méhen belüli növekedése és gestatiós 
kora. Topp, M. és mtsai (D epartm ent 
of O bstetrics and Gynecology 537, 
Hvidovre Hospital, Kettegaard Allé 
30, 2650 Hvidovre, Dánia): Early 
Hum. Dev., 1996,44, 27.

A szerzők 191 koraszülöttet tan u lm á
nyoztak, akiknek agykárosodásuk 
volt és ezeket 2203 más koraszülöttel 
hasonlították össze. A koraszülöttek 
leggyakoribb gestatiós kora a 29-32. 
hét. Az agykárosodás a leggyakoribb a 
28-30. héten. A terhességi korhoz v i
szonyítva a kis súlyúak gyakorisága 
13%-os az agysérültek, és 9%-os a 
kontrollok között.

Szerzők tapasztalatai szerint az 
agysérültek korábban születnek, m int 
a többi koraszülött. A terhességi ko r
hoz viszonyítva kis súly az agykároso
dáshoz csak a 33. hetes terhesség felett 
társul.

Jakobovits Antal dr.

A méhkürti terhesség sebészi keze
lése. Norwitz, E. R., Walsh, B. (D epart
ment of O bstetrics and Gynecology, 
75 Francis Street, Boston, MA 02115, 
USA): J. Gynecol. Tech., 1996,2, 9.

Konzervatív kürt műtét (vonalas sal- 
pingostomia) végezhető a kórismével 
egyidejűleg. Utána az azonos kürt á t
járhatósága az esetek 89%-ában, m é
hen belüli terhesség pedig 57-82%-ban 
következik be. Ha az előző méhen kívü
li terhesség után hegesedés vagy nagy 
hydrosalpinx m aradt, az ellenkező ol
dali kürt viszont ép, az egyoldali sal- 
pingectomia jelentősen növeli egy kö
vetkező terhesség kilátását.

Az ectopiás terhességek mintegy 
Уз-а alkalmas a methotrexat (MTX) 
kezelésre. Abszolút ellenjavallatok: a 
haemodinamikai instabilitás, hasi vér
zés, kürtrepedés, csökkent ß hCG-szint. 
Az MTX kezelés relatív ellenjavallata a 
> 3500 mUI/ml hCG-szint, a 3,5 cm-nél 
nagyobb átm érő, vagy a szívműködés 
kimutathatósága hüvelyi ultrahanggal. 
Ezek az adatok arra utalnak, hogy az 
MTX kezelés a jelenlévő trophoblast 
mennyiségétől függ. Minél nagyobb a 
trophoblast mennyisége, annál kisebb 
az MTX kezelés hatásossága.

Az MTX ajánlott adagja 50 mg/m2 a 
kórisme idejében. Mellékhatások: ké
sői hasi vérzés, hasi fájdalom, gastritis, 
stomatitis, diarrhoea, májenzimek fo
kozódása és/vagy hepatitis. A hasi fáj
dalmak el nem különíthetők a kürtre
pedéstől és sürgősségi laparoszkópiát 
vagy laparotomiát tehetnek szükséges
sé. További ritka és előre nem látható 
mellékhatások a csontvelő szuppresz- 
szió, bőrgyulladás, kopaszság, fényér
zékenység, m ellhártya fibrosis. A bete
gek 5-12%-ának az MTX kezelés után 
perzisztáló trophoblast betegsége volt, 
ami további kezelést tett szükségessé.

Jakobovits Antal dr.

A méhen kívüli terhessség gyógysze
res kezelése. Goldstein, D. R (D epart
ment of O bstetrics and Gynecology,

75 Francis Street, API-3-073, Boston, 
MA 02110, USA): J. Gynecol. Tech., 
1996,2,5.

A méhen kívüli terhesség kezelése az 
utóbbi években jelentősen megválto
zott az ultrahang kiterjedt használata 
és a hum an chorialis gonadotropin 
mérése óta, amelyek lehetővé teszik a 
korai diagnózist. Ezek segítik váloga
tott esetekben a gyógyszeres kezelést és 
az invazív sebészi beavatkozás elkerü
lését. A m ethotrexat egyetlen 50 m g/m 2 
intramuscularis adagja 85-90%-ban 
sikeres, jelentős toxikus hatás nélkül és 
a jövőbeli szaporodási képesség meg
marad.

A tünetm entes, meg nem  repedt
1-3 cm átm érő jű  méhen kívüli ter
hességek csökkenő hCG-szinttel csu
pán megfigyelésre szorulnak. A k ü rt
repedés veszélye minimális. Ha a 
hCG-szint nő, feltételezhető, hogy az 
ektópiás terhesség él, növekszik a re
pedés veszélye.

A gyógyszeres kezelés kritérium ai:
-  nincs haem operitoneum , vagy 

tuba repedés nem  fenyeget,
-  méhen kívül nincs szívműködési 

aktivitás,
-  a hCG <10 000 mIU/ml. A hCG- 

szint stabil vagy nő,
-  máj, vese vagy haematologiai ab- 

normalitás nincs,
-  nincs egyidejű méhen belüli te r

hesség,
-  a méhen kívüli terhesség átm érő

je <3,5cm,
-  a beteg meg kívánja tartani a fer- 

tilitását.
Összesen 386 beteget kezeltek me- 

thotrexattal. A kezelés előtt a hCG titer 
44-20000 m IU/m l volt. 336 (87%) be
tegnél tökéletes remissiót értek el, 85 
(22%) betegnél szükség volt egy m á
sodik és 3 betegnél egy harmadik adag
ra. A hCG rezoluciója átlagosan 37 
(7-83) napon belül következett be. Se
bészi beavatkozásra nem került sor. A 
kürtök átjárhatósága helyreállt. A ké
sőbbi terhességek 87%-a méhen belüli 
és a maradék ektópiás lett.

Jakobovits A ntal dr.

ENDOKRINOLÓGIA

Diabeteses ketoacidosis acromegaliá- 
ban. Katz, J. R. és mtsai (Departm ent 
of Endocrinology and Metabolic
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Medicine, University College London 
Hospitals NHS Trust, London, Egye
sült Királyság): Postgrad. Med. J., 
1996,72,682.

A szerzők által kezelt beteg kórlefo
lyása arra  utal, hogy a növekedési 
horm on képes diabeteses ketoacido
sis előidézésére viszonylag insulin- 
hiányos állapotban.

A 40 éves férfi sürgősségi felvétele
kor 1 hónapja fennálló szomjúságról, 
polyuriáról és 7 kg fogyásról számol 
be. A kórelőzmény bővebb taglalása
kor kiderül, hogy 1 éve veszi észre fe
jének, kezének és lábának növekedé
sét, mely m iatt barátai újabban nehe
zen ism erték meg. Felvételekor kife
jezett acromegaliát, exsiccosist és 
Kussmaul légzést lehetett észlelni. Vi
zeletében +++  ketonuria, vércukor- 
szintje 29,1-, plasma bicarbonat-érté- 
ke 7-, a nátrium  132-, a kálium 3,7 
mmol/1, glykosylat-haemoglobin ér
téke 15%. Verőeres vérének adatai: 
pH: 7.10, pC02: 1.0 kPa, base excess: - 
27 mmol/1. Kórisme: diabeteses keto
acidosis. Kezelés: insulin + kálium 
tartalm ú infusio, majd napi 52E Hu
man M ixtard insulin lett a fenntartó 
adag. Az acromegaliát bizonyította az 
emelkedett basalis növekedési hor
monszint: 37.1 mE/1, mely 75 g per os 
cukor bevitele után 120 mE/1 fölé 
em elkedett s 2 óra múlva is 66,2 mE/1 
volt. Ugyancsak ki tudták  m utatni a 
hypogonadotrop hypogonadismust: 
LH<1 E/l, FSH 2.7 E /l, testosteron 1.7 
mmol/1, azonban a TSH-, prolactin- 
és cortisol-szint norm ális volt. MR 
segítségével a fossa megnagyobbodás 
mellett baloldali hypophysaer adeno- 
mát észleltek, suprasellaris kiterjedés
sel, azonos oldali sinus cavernosus és 
arteria carotis dislocatióval. A látótér 
ép m aradt. 3 héttel később transsphe- 
noidális behatolással megoperálták az 
adenomát; utána a beteg anyagcseréje 
14 E HM insulinnal + 30 mg hydro- 
cortisonnal egyensúlyba került, de 6 
hét múlva ezeket elhagyhatták. Jel
lemző, hogy m ár a m űtét utáni 8. na
pon per os cukorterhelésre mind a 
vércukorszint, mind az insulinprofil 
gyakorlatilag normális értékeket mu
tatott és hasonlóan viselkedett a nö
vekedési horm onszint, valam int az 
LH-, FSH- és testosteron érték  is.

Acromegaliában ritka a diabeteses 
ketoacidosis. A szerzők szerint az iro
dalom ban még nincs olyan észlelés, 
hogy ezen anyagcserezavar tünetei

m iatt került volna először orvoshoz a 
beteg. Tüneti NIDDM az acromega- 
liások 6%-ában áll fenn. Ketoacidosis 
akkor fejlődik ki, ha abs. vagy relatív 
insulinhiány mellett az ellenregula- 
tiós horm onok szintje erősen emelke
dett (cortisol, catecholaminok, gluca
gon vagy növekedési horm on). írtak  
m ár le diabeteses ketoacidosist nor
mál insulinszint mellett is. Nyilván
való, hogy ilyenkor az ellenregulatiós 
horm onok magas szintje segíti elő en
nek kialakulását.

Az acromegalia megszüntetése az 
esetek többségében javítja a glykose 
tolerantiát és sokszor teljesen meg
gyógyítja a cukorbajt, általában V2- I  
év alatt; a szerzők betegében ez tel
jességgel 6 hét múlva következett be. 
így esetük egyaránt példázza az acro
megalia klinikum ának egyedülálló 
megjelenését, valamint ennek, mint 
kiváltó tényezőnek a felszámolásával 
a cukorbetegség gyors gyógyulását.

Major László dr.

A csontok ásványi anyag denzitása és 
az em lőrák kockázata idős nőkben. 
(Tanulmány osteoporoticus eredetű 
csonttörésekről). Cauley, J. A., Lucas, 
F. L., Kuller, L. H. és mtsai. (Depart
m ent of Epidemiology, Graduate 
School of Public Health, University of 
Pittsburgh): JAMA, 1996,276, 1404.

Az osteoporosis és az em lőrák a nők 
körében előforduló két leggyakoribb 
megbetegedés. Az idős USA-beli nők 
egyharm adában-felében alacsony 
csontdenzitási értékeket (bone m ine
ral density, BMD) m értek a csípőben, 
a csigolyatörések aránya 33% körüli, 
12 százalékuknál pedig életük folya
m án emlőrákot állapítanak meg. 
M indkét betegség igen komoly követ
kezményekkel jár.

Számos, emlőrák kifejlődésére haj
lam osító tényezőt igazoltak már, ezek 
közé tartozik többek között a korai 
m enarche és a késői menopausa, 
vagyis a hosszú reproductív kor. Na
gyobb a m am m a-carcinom a gyako
risága a nem szült nők körében, il
letve a postm enopausalis oestrogen- 
szedés a legtöbb tanulm ány szerint 
szintén hajlamosító tényező.

A m enopausa körüli osteoporosis, 
ezáltal a csonttörések kialakulásának 
fő oka a csökkent ovarialis oestrogen- 
termelés. Hasonló m ódon az oophor

ectom ia és a tartós am enorrhoea  is 
csontvesztéshez vezetnek. Az oki the- 
rapiát tehát az exogen oestrogen-pót- 
lás jelenti, amellyel az osteoporosis 
meg is előzhető.

A BMD értéke tehát jó  m arkere a 
serum  oestrogen-szintnek. Több ta
nulm ány szerint a nagyobb m értékű 
endogen oestrogen-term elés hajla
m osít a későbbi em lőrák kialakulásá
ra. Ennek alapján a m agasabb BMD- 
szint fokozott em lő-carcinom a haj
lam m al társul.

A cikk egy korábbi és egy újabb 
prospectív felmérés eredm ényeit 
összegzi, amelyek azt vizsgálják, van- 
e kapcsolat idős nőkben a BMD érté
ke és az emlőrák kifejlődésének rizi
kója között.

A vizsgálatokat 65 éves vagy ennél 
idősebb, nem fekete nők körében  vé
gezték, m ert a fekete populációban 
tapasztalatok szerint kisebb a csípő
törések kockázata. Kizárták a felmé
résből azokat, akik képtelenek segít
ség nélkül járni, akik kétoldali csípő- 
protézissel rendelkeznek, akiknél már 
a kiinduláskor carcinomás elváltozás 
volt emlőjükben, akik exogen oestro- 
genpótló kezelésben részesültek a 
vizsgálat kezdetekor és nem  vették fi
gyelembe a kialakult in situ  carcino
más eseteket sem. Az átlagos követési 
idő 3,2 év volt. Az első felm érésben 
9704, a m ásodikban 6854 nő vett 
részt, utóbbiak közül 97-nél alakult ki 
em lőrák, 6757-en képezték a kontroll 
csoportot.

A kiindulási csontsűrűséget a ra
dius és a calcaneus területén m érték, 2 
év múlva pedig a csípő és a lumbalis 
gerinc denzitását vizsgálták. Figye
lembe vették a vizsgált alanyok élet
korát, obesitásának fokát, a m enarche 
és a m enopausa idejét, az első szülés 
idejét, a szülések számát, a korábbi 
benignus emlőbetegségeket, em lő
rákra vonatkozó pozitív családi 
anam nézist, m am m ographiás vizs
gálaton való megjelenést, fennálló os- 
teoporosist, korábbi osteoporoticus 
eredetű csigolyatöréseket, 40 éves kor 
utáni oestrogen- és progesteron-sze- 
dést, dohányzást, alkoholfogyasztást 
és a műveltségi fokot.

A tanulm ány értékelhetőségét több 
tényező korlátozza. Egyrészt, a pil
lanatnyi horm onszintek nem  nyúj
tanak felvilágosítást a m indenkori 
oestrogen-szintről. A postm enopau- 
sában jellemző igen alacsony oestro- 
genszintek pontatlanabbá teszik a la
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boratórium i méréseket és a m ért 
serum  oestrogen-szintből sem lehet 
pontos következtetést levonni a h o r 
monok szöveti (emlő, csont) h a tá 
saira. Ezen kívül, a felmérés részt ve
vői nem képeznek reprezentatív m in 
tát, mert önként jelentkezők, ak iknek  
egészségi állapota kim utathatóan 
jobb, mint az átlagos populációé. A 
nem diagnosztizált emlőrákok pedig  
szintén befolyásolják az eredm énye
ket, mivel a m am m a-carcinom a d i
rekt m ódon az ún. parathorm on-re- 
lated proteinen keresztül, ind irek t 
úton a fogyás által csökkenti a BMD 
értékét.

A vizsgálat eredményei alapján  
megállapítható, hogy idős nőkben  a 
BMD értéke előre jelzi az em lőrák  
kialakulásának kockázatát. Az átlagos 
BMD m inden m érési helyen szignifi
kánsan m agasabb volt ez em lőrákos 
betegekben, m in t a kontroll c so p o rt
ban. Azon nők  esetében, akiknél a leg
magasabb csontsűrűséget m érték ,
2-2,5-szer nagyobb volt az em lőrák  
kialakulásának aránya, mint a leg
alacsonyabb BMD értékek m ellett.

A BMD és az emlőrák összefüggé
sének hátterében egyéb horm onális 
tényezők is feltételezhetők, többek  
között az insulin, amely in terakció
ban lép az I. típusú IGF (insulin-like 
growth factor) receptorával. Az I. tí
pusú IGF egyfelől stimulálja a sejt- 
osztódást a csontszövetben, m ásrészt 
igazoltan potenciális mitogen, em lő 
rákból szárm azó szövetkultúrában. 
Emellett valószínűleg komplex feed- 
back-m echanizm us működik a szer
vezetben a növekedési horm on, az 
IGF-ek, az oestrogen és egyéb h o rm o 
nok term elődésének szabályozásá
ban.

Az exogen oestrogen-bevitel leg
főbb indikációja a postm enopausalis 
osteoporosis, a magas serum oestro- 
gen-szint azonban fokozza az em lő 
rák kialakulására való hajlamot. M i
vel a csontritkuláshoz alacsony en d o 
gen oestrogen-szint társul, ilyen b e te 
gekben az oestrogen-bevitel nem  n ö 
veli a m amma-carcinoma kockázatát. 
Normál BMD és normális vagy m ag a
sabb endogen oestrogen-term elés 
mellett azonban az egyéb okból (pl. 
cardiovascularis betegségek m egelő
zése) bevitt exogen oestrogen, hozzá
adódva a szervezetben termelt m eny- 
nyiséghez, növelheti az em lőrák riz i
kóját. A feltételezés alátám asztásához 
további klinikai vizsgálatok szüksége

sek. Az azonban  bizonyosan megál
lapítható, hogy a horm onterápia 
megkezdése előtt m inden esetben 
mérlegelni kell a tervezett kezelés elő
nyeit és kockázatát, figyelembe véve 
az emlőrák, az osteoporoticus eredetű 
törések és az ischaemiás szívbetegség 
lehetőségét.

Farkas Rita dr.

Vegyi anyagok hormon-tartalma.
Fotschr. Med., 1996,114, 327.

A folyóirat röviden ismerteti a ném et 
Vegyipari Szövetség egyik sajtóközle
ményét, m ely szerint a vegyészek azt 
tervezik vizsgálni, hogy egyes vegyi 
anyagok horm onszerű  hatásai miként 
befolyásolják az em beri és állati sza
porodó képességet.

Közism ert egyes szerek ösztrogén- 
szerű hatása. Ism ert a DDT és más nö
vényvédő szerek által okozott á rta 
lom, de egyes növényeknek is lehet 
ilyen hatásuk  és nemcsak a szaporo
dást befolyásolhatják, hanem  a nők 
em lőrákjának a kialakulását is és az 
állatvilágban a hús-állatok hasznosu
lását. Az eddigi vizsgálatok eredm é
nyei ellentm ondóak, de szóba került a 
szója, a gabona, a sárgarépa, sőt a 
krumpli is. E vizsgálatok főleg az 
USA-ban folytatódtak, de elhatároz
ták Ném etországban is, hogy foglal
kozni fognak e kérdéssel.

Aszódi Imre dr.

517 hypophysis adenomás beteg első 
tünetei és kórelőzménye. Stoffel- 
Wagner, B., Stöger, P. és Klingmüller, 
D. (Inst. f. Kiin. Biochémie der Univ., 
Sigmund-Freud-Str. 25, 53127 Bonn, 
Deutschland): Deutsch, med. Wschr., 
1997,122, 213.

A rejtett hypophysis adenom ák bon
colással igazolt gyakorisága 11-23%, 
ezeknek csak 0,02-0,025%-a ism ert 
élőben. A m o d ern  diagnosztikai m ód
szerek, képalkotó  eljárások bevezeté
se ezt a rossz arányt van hivatva ki
küszöbölni. A tapasztalatok azonban 
nem ezt bizonyítják és a bonni szerző
csoport ezért nézte át több, m int 40 
éves endokrinológiai beteganyagát 
abból a szem pontból, hogy a betegek 
mikor és m ilyen panaszokkal jelent
keztek speciális rendelésükön. Bár az

utolsó 15 évben (1979-1994 között) a 
hypophysis tum or diagnózisát 86%- 
ban  állították fel a korábbi időszak 
14%-val szemben, a kezdeti panaszok 
fellépte és az orvosnál történt jelent
kezés közötti idő mégis számos tanul
sággal szolgál.

Az 517 hypophysis adenomás beteg
ből 311 volt nő, 206 férfi. A leggya
koribb tünet nőknél az oligo- vagy 
amenorrhoea volt (57,9%), férfiaknál 
pedig a libido és a potentia csökkenése 
(38,5%). Következő panasz a látótér
kiesés volt, nőknél 11,6%, férfiaknál 
26,7%. Az akromegalia és a fejfájás 
közel azonos gyakorisággal jelent
kezett, mindkét nemben 11,3-18,2%- 
ban.

A tünetek és az orvosnál történő je 
lentkezés közötti átlagos időtartam  
nőknél 3, férfiaknál 2,3 év volt. Érde
kes módon a horm onálisán inaktív 
adenoma felfedezéséig nőknél 2, fér
fiaknál 1 év telt el, a horm onaktív ade
nom ák diagnosztizálásáig hosszabb 
időre volt szükség, így prolactinom a 
esetében nőknél 4,2 évre, férfiaknál 2 
évre növekedési horm ont term lő ade- 
nom áknál nőknél 5, férfiaknál 5,5 
évre, ACTH-secretáló tum orok esté
ben nőknél 5, férfiaknál pedig 1 évre. 
A magyarázat valószínűleg abban rej
lik, hogy az inaktív adenomák gyor
sabban növekedtek és nyomási tüne
teket okozva ham arabb késztették a 
beteget orvoshoz menésre. A szerzők 
megjegyzik, hogy betegeik 80%-ában 
véletlenül derült ki a diagnózis s a 
betegek nagyfokú indolenciája m iatt 
késtek a diagnózisok. Összehasonlí
tásként a szerzők bemutatják H ollen
horst és Younge 1915-1972 közötti 
évekből származó 1000 hypophysis 
adenomás betegét. A kórelőzményi 
időtartam  alig tért el a m ostaniakétól, 
sőt az 1 évesnél rövidebb időtartam ot 
tekintve még jobb is volt.

Iványi János dr.

TSH-t produkáló hypophysisadeno- 
ma okozta hyperthyreosis. -  Reschke,
K. és mtsai (Kiin., für Endokrinül, und 
Stoffwechselkrankh. der Otto-von- 
Guericke-Univ., Leipziger Str. 44, 
39120 M agdeburg, Németország): 
Dtsch. med Wschr., 1997,122,150.

A hyperthyreosis legtöbbször a pajzs
m irigy elsődleges megbetegedése, 
másodlagos form ái között 1-2,8%-
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ban olyan hypophysis daganatok for
dulhatnak elő, melyek TSH-t p rodu
kálnak. Mivel ez a hyperthyreosis 
megnyilvánulási form a gyakran ke
vés tum orra jellem ző tünettel jár, nem  
könnyű adott esetben a felismerése.

A magdeburgi és mainzi szerző
csoport olyan 59 éves férfibeteg ko r
történetét és kórlefolyását ism erteti 
részletesen, akinél nem  tisztázott kór- 
előzményű hyperthyreosis m iatt 5 
éven át thyreostaticus terápiát foly
tattak  és a megfelelőnek látszó terá
piás effektus ellenére fokozódó fogyás 
m iatt terjesztették ki vizsgálataikat.

A pajzsm irigy jobb lebenye m eg
nagyobbodott volt, csomót azonban 
nem  észleltek benne. Mérsékelten 
emelkedett vérnyomás és a mintegy 3 
éve m ár fennálló arrhythm iás szív
m űködés m ellett a perifériás pajzs- 
m irigy-horm onok (gyógyszeres te rá 
pia után) a norm ál tartom ányban vol
tak, de a TSH magas (14,1 mU/1) 
szintjét TRH suppressio sem befolyá
solta. Ekkor a gyanú m ár kifejezetten 
a hypophysisre irányult, CT-vizsgálat- 
tal tum ort tudtak  felfedni. Ennek je 
lenlétét octreotid-scintigraphia alátá
masztotta. A hypophysis functiós 
testek (TRH, CRH, GnRH és Arginin) 
arra utaltak, hogy nagyjából érin 
tetlen corticotrop tengely mellett hy
pogonadismus és növekedési h o r
m onhiány áll fenn. Ez utóbbiakra 
egyébként a beteg panaszai is utaltak.

Először a hyperthyreosis gyógy
szeres befolyásolását végezték thia- 
mazol-lal és mellette subcutan adott 
napi 3 X 200 [ig octreotid  adásával. Ez 
utóbbira 3 hét alatt a TSH-szint csak
nem  norm alizálódott. Miután a hy
perthyreosis tünetei megszűntek, sor 
került a m űtétre, melynek során az 
im m unhistochem iai vizsgálat is alá
tám asztotta az eltávolított hypophy- 
sisadenom a TSH-t produkáló oki sze
repét. A beteg a m űtét után teljesen 
rendbejött, másfél éves további ellen
őrzése során a m egm aradt a rrhy th 
miás szívműködés ellenére teljesen 
panaszm entessé vált, átmenetileg a 
gonadotropin hiány miatt testosteron 
kezelésben részesült.

Iványi János dr.

Immunogen hyperthyreosis hyper- 
dynamiás szívelégtelenséggel és a 
máj kezdődő cirrhotikus átalakulásá
val. Fischer, M. R. és mtsai. (Medizi

nische Klinik, Klinikum Innenstadt 
und Pathologisches Institut der Lud- 
wig-Maximilians-Universität M ün
chen): Dtsch. med. Wschr., 1997, 122, 
323.

A pajzsm irigy-horm onok m inden  lé
nyeges szervrendszert befolyásolnak. 
A hyperthyreosis kardiális tünetei a 
tachykardiától és tachyarrhytm iától a 
hyperdynamiás szívelégtelenségig 
terjedhetnek. A jobbszívfél-elégtelen- 
ség később a m ájat is károsítja (pan
gásos máj). A pajzsm irigy-horm o- 
noknak a m ájra kifejtett hatása je len
téktelen, bár hyperthyreosisban a 
betegek 75%-ánál legalább egy m áj
funkciós param éter kórosan m egvál
tozott. Ezek az eltérések gyakran csak 
átmenetiek, amelyet a gyógyszerek is 
kiválthatnak. A szerzők egy esetis
mertetéssel m utatnak rá a hyperthy
reosis és a kezdődő m ájcirrhosis kli
nikai és szövettani összefüggéseire.

58 éves nő 3 éve soványodik, ideges, 
fáradékony, rosszul alszik. Időnként 
hasmenése volt. Később ikterust, asci- 
test, alszár-oedemát és nagyobb m ájat 
találtak. A májbiopsia határozott fib- 
rosist m utatott kezdődő cirrhotikus 
átalakulással. Alkoholos m ájcirrhosis- 
ra gondoltak, bár a beteg -  állítása sze
rint -  csak néha ivott kevés szeszt.

Fél év múlva kardiálisan dekom - 
penzálódott: dyspnoés, tachyarrhyt- 
miás. Ekkor m ár súlyos kachexiás, 
hőmérséklete 38,1 C, sclerái sárgák, 
térben-időben rosszul tájékozott, 
pajzsmirigye nagyobb, endocrin orbi- 
topathia észlelhető. Bőre meleg, szá
raz, jól átáram lott. Pangásos m áj, je 
lentős alszár-oedema, kitágult jugulá- 
ris vénák, a pleuraűrben folyadék, as
cites és az ujjakon finom trem or talál
ható.

Az össz-bilirubin koncentrációja 3 
mg/dl, a laktát-dehidrogenáze aktiv
itása emelkedett. A májsynthesis-pa- 
raméterek közül alacsony a Quick-ér- 
ték és a cholinesterase-aktivitás. A 
TSH supprim ált, az fT4 és ГГЗ m aga
sabb. A rtg. nagyobb szívet, a tüdőben  
pangást és a pleuraűrben folyadékot 
jelzett. A sonographia nagyobb és 
echoszegény pajzsmirigyet m utatott, 
mint im m unthyreopathiában. A se- 
rum -kreatinin 1,9 mg/dl, a karbam id- 
N 85 mg/dl.

A diagnózis: Kardiális „high-out- 
put-failure”, pangásos májjal és kez
dődő praerenalis veseelégtelenséggel, 
immunogen hyperthyreosis m ellett.

Propranolol és thiam azol kezelésre 
a beteg tíz nap alatt rekom penzáló
dott. H árom  héttel később subtotalis 
strum a-resectiót végeztek, ezt követő 
horm on-substitutióval.

Fél év múlva a szívműködés telje
sen norm ális, a beteg ism ét terhelhető 
és 6 kg-ot hízott. A máj klinikai, che- 
miai és sonographiai param éterei 
rendeződtek. Pajzsm irigy-horm on 
szubsztitúcióval euthyreoid állapotot 
értek el és eltűntek az endokrin  or- 
bitopathia jelei.

Az ism ertetett esetben a cardiovas
cularis és a hepatikus tünetek  uralták 
a klinikai képet, ezért kezdetben nem 
gondoltak az im m unogen hyperthy- 
reosisból kiinduló alapbetegségre. 
Euthyreoid anyagcsere m ellett megfe
lelő kezelésre az összes klinikai tünet 
és szervi elváltozás teljesen vissza
fejlődött, bizonyítván, hogy a pajzs- 
m irigyhorm on-hatások különböző 
szervrendszereken érvényesülnek.

Kollár Lajos dr.

Elsődleges hyperparathyreoidismus 
1996. Schweizer, I., Bleisch. J. A., 
Gemsenjäger, E. (Chirurg, und  Med. 
Klin., Spital Neumünster, CH-8125 
Zollikerberg Zürich, Schweiz): 
Schweiz Med. Wschr., 1997,127,243.

A zürichi 3 szerzőből a sebészprofesz- 
szor Gemsenjäger nagy mellékpajzs
mirigy sebész anyagáról szól a beszá
moló. 55 hyperparathyreoidism usban 
szenvedő beteg részletes ismertetése 
során a szerzők nemcsak a sebészi vo
natkozásokra, hanem az endokrino
lógiai kiegészítésekre is kitérnek. A 
20-84 év közötti betegből 47 volt nő 
és 8 férfi. A hyperparathyreoidism us 
évi incidenciája növekvő tendenciát 
mutat: 8-ról 51/100 000 lakos gyako
risággal. Ez az arány idősebb nőkön 
még több: 188/100000. A diagnosis 
biztosításához a hypercalcaem ián kí
vül az emelkedettebb parathorm on- 
szint és a norm ális vesefunkció tarto
zik.

A leggyakoribb tünetek, amelyek 
miatt a m ellékpajzsm irigy túlm űkö
dés gyanúja felmerült, sorrendben  a 
következők voltak: húgyutak köves
sége (42%), neuropsychiatriai tünetek 
(39%), fokozott fáradtságérzés (26%), 
székszorulás (20%), gyomorfekély 
(20%), testsúlycsökkenés (16%), to
vábbá kisebb m értékben pancreatitis,
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szívdobogás. A betegek 74%-ának 
több tünete is volt fentiekből. Egyet
len egy betegnek nem  voltak jellegze
tes panaszai, csupán a hypercalcae
m ia alapján kezdték továbbvizsgálni. 
A betegek 98%-ának volt hypercal- 
caemiája, közülük 3 mmol/1 érték fe
letti 36%-nak. 4 nőbeteg előzményé
ben thiazid tartalm ú vízhajtók sze
repelnek.

A tum or (legtöbbször adenom a) 
megkeresése nem m indig könnyű, eb
ben a képalkotó m ódszerek nyújta
nak ugyan segítséget, de nem  teljes 
biztonsággal. Még akkor sem teljesen 
biztos a diagnózis, am ikor a sebészi 
feltárás után gyors szövettani vizsgá
latra kerül sor, a patológus gyakran 
nem  tudja egymástól elkülöníteni, az 
adenom át a hyperplasiától. Azt vi
szont meg tudja m ondani, az eltávolí
to tt anyag mellékpajzsmirigy erede- 
tű-e.

47 beteg az első m űtét u tán  töké
letesen gyógyult, de 6 betegnek újabb 
m űtétre volt szükség ahhoz, hogy az 
adenom át a sebész megtalálja. Az első 
beteg esetében az adenom a eltávolí
tása u tán  megmaradó tünetek m iatt 
került sor újabb vizsgálatokra és az is
m ételt m űtét során az ellenoldali ade
nom át is megtalálták. A m ásodik 
beteg műtété alkalmával 3 norm ális 
parathyreoideát találtak, m ajd a meg
ism ételt scintigraphia derítette fel a 
m ediastinalis adenomát. A harm adik 
betegnél toxikus adenom a miatt 
pajzsm irigy eltávolítás tö rtén t s a m ű 
tét során úgy vélték, hogy a pajzsm i
rigy alsó pólusa m ögötti thymus pa- 
rathyreoidea-tum or lehet, eltávolítot
ták. Később derült ki, hogy a valódi 
adenom a ennél lejjebb helyezkedik el. 
A következő betegnél 2 norm ális pa
rathyreoideát távolítottak el, a m áso
dik m űtét során találták meg a ret- 
rooesophageális elhelyezkedésű ade
nom át. Az utolsó, 31 éves betegnél 
vesekövesség miatt m ár tö rtén t m ű 
tét, ezért keresték a felelős tum ort, 
végül is a második m űtét során talál
ták meg a pajzsmirigybe beágyazva.

Az adenom ák 47 esetben egysze
riek voltak, és többségükben jobbol
dali elhelyezkedésűek. 6 betegnek volt 
kettős adenomája és 2 betegnek több
szörös. Igen jelentős, 36%-os volt a 
dystopiás elhelyezkedésű adenoma, 
leggyakrabban a retrotracheooeso- 
phagealis térben találták meg. Nagy
ságuk 0,8-4,5 cm között volt, súlyuk 
0,4-22,4 g közötti. Összesen 2 beteg

ben találtak szám  feletti adenom át. 
Ugyancsak 2 betegnek volt többszö
rös endokrin tum ora (MEN 2A típus), 
az ő m űtéteik során a norm ális pa- 
rathyreoideákat az alkarba transplan- 
tálták.

A m ellékpajzsm irigy-m űtétek ha
lálozása alacsony: 0-2% közötti. Eb
ben a sebész jártasságának, finom 
technikájának rendkívül nagy szere
pe van. így például a jelen anyagban 
recurrens-bénulás egyetlen esetben 
sem fordult elő. A betegek közül egy 
80 éves nő halt meg acut has tünetei 
között a m ásodik postoperativ na
pon.

Az igen jelentős számú betegen tett 
megfigyelés tovább bővítette a m el
lékpajzsmirigy túlm űködést okozó 
tum orral kapcsolatos diagnosztikai 
ismereteket.

Iványi János dr.

Az elsődleges hyperparathyreoidis
mus emelkedése és esése: 1965-1972 
közötti évekből lakosságra alapozott 
tanulmány Rochester/Minnesotából.
Werners, R. A. és mtsai (Melton III L. J. 
= Mayo Clin., 200 First St. Southwest, 
Rochester. MN 55905, USA): Ann. 
Intern. Med., 1997,126,433.

A Mayo Klinika többek között arró l is 
ism ert a világon, hogy 90 évre vissza
menőleg van m űködő regisztrációs 
rendszere. Ennek igénybevételével 
dolgozta fel a szerzőcsoport az intézet 
nyilvántartott elsődleges hyperthy- 
reosisos beteganyagát 1965-1972. 
évek között s az utolsó évtizedben ezt 
kiegészítették a Rochester környéki 
Olmsted megye anyagával. A feldol
gozást az m otiválta, hogy az intézet 
irányításával 1974-től lett általános és 
szűrővizsgálatra is felhasználható a 
serum calcium -szintjének m eghatá
rozása.

1965-ben a korra  és nem re illesz
tett hyperparathyreosis incidenciájá- 
nak aránya (100000-re) 5,7 volt, ez az 
arány a serum  calcium m eghatározá
sával 1975-ben 112,1-re em elkedett, 
majd egy 1979-es átm eneti em elke
déstől eltekintve egyenletesen csök
kent és 1992-re a 4,0-es (tehát az 1965- 
ös kiindulási aránynál is alacso
nyabb) értékre csökkent.

A közel 30 esztendős időszakban a 
szerzők 475 elsődleges hyperparathy- 
reosisban szenvedő beteget észleltek

területükön. A fenti 3 időszakban a 
pathológiai diagnosis -  90%-ban ade
noma -  aránya a szűrővizsgálat előtti 
periódus 37%-áról 17%-ra csökkent. 
A serum  emelkedett parathyreoidea- 
horm onszintje m indhárom  időszak
ban azonos arányú volt. Az incidencia 
aránya 1983 és 1992 között jelentősen 
zuhant, holott az észlelt hyperpara
thyreosis 5%-os kiindulásról 18%-ra 
emelkedett. A 475 betegben 359 volt a 
nő, átlagos életkorúk 59 év volt a fér
fiak 49 évével szemben, arányuk pe
dig 2,5:1-hez. A hyperparathyreosis 
valamilyen szövődményét (kövesség 
a húgyutakban, osteoporosis, fractu
ra, hypercalcaemiás krízis, ulcus pep
ticum stb.) az egész időszakban 39 
betegben észlelték, a serum  calcium -  
mint szűrővizsgálat -  bevezetése óta. 
A calcium -szint 1983-1992 között 
96,8%-ban volt átlagosan 2,67 mmol/1, 
ugyanebben az időszakban a hyper
parathyreosis symptomái csak 1,6%- 
ban fordultak elő. A m űtéti megoldás 
javaslata is csökkent az előző perió
dusokhoz viszonyítva (28,6%, 21,8%, 
13,0%), az observatio aránya viszont 
84,6%-ra növekedett. A halálozási 
arány is csökkent, az első időszakban 
26 beteg, a legutolsóban 7 beteg halt 
meg.

Joggal vetődik fel a kérdés, 1983-tól 
m iért zuhan t meredeken az inciden
cia aránya a szűrővizsgálat előtti inci
dencia aránya alá. Erre a szerzők sem 
tudnak biztos magyarázatot adni. Az 
ún. „sweeping effect” (teljes „kisöpré- 
ses” hatás) biztosan játszott szerepet, 
m ert a serum  calcium meghatározás 
során csaknem  minden gyanús egyén 
ellenőrzésre, majd további vizsgála
tokra került s alig m aradt hyperpa- 
rathyreosis-gyanús egyén az utolsó 
periódusra. Oki tényező lehet az os
teoporosis megelőzésére bevezetett 
oestrogen-pótlás is, melyet postme- 
nopausában lévő nőkön alkalmaztak. 
Ez a hypothesis azonban azért nem 
bizonyítható egyértelműen, m ert az 
USA-ban a 45 évnél idősebb nőknek 
csak 10-20% -a részesül oestrogen 
pótlásban. Másrészt a 475 beteg közül 
a nőkhöz hasonlóan, ha kisebb m ér
tékben is, a férfiakban is növekedett a 
hyperparathyreosis gyakorisága. Má
sik érv lehet az étkezéssel bevitt cal
cium mennyiségi növekedése. Az iro
dalmi adatok megoszlanak ebben a 
kérdésben, egyesek szerint az idősko
ri parathyreoidea hyperplasia a tartós 
és emelt calcium bevitellel visszaszo
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rítható, de ellentétes vélemények is 
vannak, melyek szerint az étkezéssel 
bevitt magasabb calcium  elősegítheti 
az adenom ás transform atiót. Felme
rült az ionizáló sugárzás lehetősége is. 
A hiroshim ai túlélők között a hyper
parathyreosis rizikójának négyszeres 
növekedését látták. Az USA-ban élő 
asszonyok közül közel 30 éve acne m i
att sokan kaptak röntgen besugárzást, 
de 1975-1983 között az elsődlegesen 
hyperparathyreosissal diagnosztizál
tak között csak 'A -ük előzményében 
szerepelt irradiatio. M iután ismertté 
vált, hogy a fej-nyaki tájék irradiatiója 
után a thyreoidea-carcinom a gyako
risága nőtt, az irradiatio  használata 
jelentősen csökkent.

Ezek a hypothesisek merültek fel az 
elsődleges hyperparathyreosis inci- 
denciájának a szerzők által megfigyelt 
érdekes alakulásában, a végső ok 
azonban tisztázatlan m aradt. A nagy 
gonddal készített tanulm ány 65 iro
dalmi adat felhasználásával készült.

Iványi János dr.

Sikertelen transsphenoidalis műté
ten átesett Cushing-kóros betegek hy
pophysis irradiatiójának hosszú távú 
eredményei. Estrada, ]. és mtsai (De
partm ents of Endocrinology, Radia
tion Oncology, and Biostatistics, Cli
nica Puerta de H ierro, Universidad 
Autonoma, Madrid): N. Engl. J. Med., 
1997,336, 172.

Irodalm i adatok szerint az endogen 
Cushing-betegségben szenvedők 70%- 
ánál hypophysis eredetű ACTH-túl- 
termelés áll fenn, m elynek hátterében 
nagyobbrészt hypophysis adenoma, 
ritkábban hyperplasia áll.

1980 és 1993 között 82, transsphe
noidalis m űtéten átesett Cushing-kó
ros beteget követtek a szerzők. A 82 
beteg közül a transsphenoidalis m ű 
tétet követően 30 betegnél a betegség 
persistált vagy recurrált. A preopera- 
tív hypophysis CT és/vagy MRI ered
ményei: normális 19, microadenoma 
6, m acroadenom a 5 esetben.

A postoperativ endocrin  vizsgála
tok alapján 20 betegnél a Cushing-kór 
persistált. További 8 beteg esetében az 
első postoperativ endocrinologiai 
vizsgálatok során norm ocortisol- 
aemia volt igazolható, hypadreniára 
utaló tünetek és glucocorticoid sub
s ti tu te s  igény nélkül. A Cushing-kór

ezen betegeknél 12-60 hónappal a 
m űtétet követően újult ki. 2 további 
beteg esetében a minden kritérium  
szerint eredményesnek látszó m űtétet 
követően 9,5, ill. 10,5 évet követően 
recidivált a Cushing-kór. Az ism erte
tett 30 betegnél a hypophysis m űtétet 
követően átlagosan 23 (1—114) hó
nappal, 18 MV-os linearis gyorsítóval, 
opponáló oldalsó mezőkből, 1,8-2 
Gy/nap fractiókkal 48-54 Gy összdo- 
sisú, a hypophysisre irányuló sugár- 
kezelés történt. A radiotherapia utáni 
betegkövetés tartam a átlagosan 55 
(18-114) hónap.

A radiotherapia után a betegek 
83%-ánál észlelték a Cushing-kór re
missióját, a sugárkezelés befejezését 
követően átlagosan 18 (6-60) hónap
pal. A remissio bekövetkeztéig keto- 
konazol kezelést alkalmaztak. Az ir- 
radiált betegek közül a megfigyelési 
időszakban 17 esetben (57%) alakult 
ki növekedési hormonhiány, közülük 
7 esetben a növekedési horm onhiány 
izolált volt. Ritkábban gonadotropin-, 
TSH-hiány is jelentkezett, egy beteg
nél panhypopituitarism us alakult ki. 
Látásromlást, secunder tum ort, ce
rebralis necrosist nem észleltek.

A fenti adatok alapján nem  curatív 
hypophysis m űtét után a hypophysis 
irradiatiója a Cushing-kór kezelésé
nek hatékony módszere. Az irradiatio  
hatása lassan alakul ki, az irradiatio  
eredménytelensége 5 évnél ham arabb 
nem m ondható ki. A sugárkezelés jó 
hatása ellenére a hypophysis irrad ia
tiója nem ajánlható a Cushing-kór el
sődleges kezelésére (kivételesen gyer
mekkorban megengedhető).

[Ref:A hypophysis irradiatiója egé
szen a közelmúltig  -  világszerte és ha
zánkban is -  viszonylag gyakran al
kalmazott módszer volt a hypophysis 
tumorok postoperativ kezelésében. 
Hatásai és mellékhatásai is rend
szerint hosszú évekkel a sugárkezelés 
befejezését követően alakulnak ki. A z  
ismertetett cikkben 10 évnél hosszab
ban követett beteg nem volt. A z  irradi
atio legveszélyesebb következményei, 
a másodlagos agy-, valamint a sella 
turcica régiójának kötőszöveti erede
tű, nemritkán maligus daganatai a su
gárkezelést követően 10-20 évvel ala
kulnak ki. A fen tiek  m iatt a hypophy
sis irradiatiója hormonálisán inactív 
hypophysis-tumorok esetében m anap
ság ritkábban alkalmazott módszer. 
Cushing-kór és acromegalia m ia tt vég
zett, de a postoperativ endocrinologiai

vizsgálatok alapján nem curatív m ű
tétet követően a hypophysis irradia
tiója a kockázat/haszon arány alapján 
ma is szükséges és javasolt.]

Tóth Miklós dr.

A hangulat és trombocita monoamin 
oxidáze (MAO) aktivitás változásai
nak individuális különbségei hor
mon szubsztituciós kezelés alatt me- 
nopauzális nőkben. Klaiber, E. L1., 
Broverman, D. M2., Vogel, W 3. és mtsai 
(Worcester Foundation for Biomedi
cal Research, Shrewbury,1 MA, USA, 
Worcester State Hospital, W orcester2, 
MA, USA, és University o f M assachu
setts Medical Center, W orcester3, MA, 
USA): Psychoneuroendocrinology,
1997,21, 575.

Az ösztrogén hangulatemelő hatásá
ról az 1980-as évektől szám os adat 
gyűlt össze, bár vannak ellenkező 
tapasztalatok is. A horm on szubszti
túcióban a progesztin kombinálása 
ösztrogénekkel ezzel szem ben csök
kenti egyes tanulmányok szerint az 
ösztrogén hangulatjavító hatását.

A szerzők 38 posztmenopauzális, 
45-65 év közötti nőt vizsgáltak, akiket 
újsághirdetés révén kértek fel a vizs
gálatra. M érték a szérum FSH, ösztro- 
diol, tesztoszteron szintjét, a trom 
bocita MAO aktivitását, valam int a 
hangulatot a Hamilton féle Depresz- 
szió Becslő, a Hangulati Profil és a 
Beck féle Depresszió Önbecslő ská
lákkal. Az ösztradiol, ösztradiol + 
progesztin horm onszubsztitució ha
tását a hangulatra kettős vak, place- 
bóval kontrollált és keresztezett vizs
gálatban hasonlították össze.

Az ösztrogén szubsztitúció önm a
gában javította a hangulatot, elsősor
ban a szorongást, depressziót és in
gerlékenységet. A progesztin kombi
náció ron to tta  az ösztrogén hangulat- 
javító hatását, különösen a szorongás 
oldó effektust. A horm on kezelés 
60%-ban emelte, 40%-ban csökken
tette a trom bociták MAO aktivitását. 
Rövid posztm enopauza idő, maga
sabb szérum  ösztradiol és teszto
szteron és alacsony FSH szintek mel
lett a progesztin kom binációnak nem 
volt adverz hatása. Ezzel szemben 
hosszabb posztm enopauza idő, ala
csony ösztradiol, tesztoszteron és m a
gas FSH szérumszintek m ellett a 
progesztin rontotta a horm onkezelés
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hangulatjavító hatását. Alacsony 
trom bocita MAO aktivitás is elősegí
tette a progesztin adverz hatásának 
kialakulását, tehát azoknál nem  em el
te az ösztrogén a hangulatot a p ro 
gesztin kombinálása idején, akiknek a 
MAO aktivitását az ösztrogén kezelés 
önm agában csökkentette. Az ösztra- 
diol kezelés hőhullám okra és izzadási 
roham okra gyakorolt előnyös hatását 
ugyanakkor nem  befolyásolta a p ro 
gesztin kombináció.

A throm bocita MAO aktivitást a 
noradrenergiás és szerotoninergiás 
aktivitás indikátorának tartják. Iro 
dalm i adatok szerint az ösztrogének 
em elik a központi noradrenergiás és 
szerotoninergiás funkcionális aktiv i
tást, m íg a progesztin + ösztradiol 
kom bináció ezt csökkenti. A progesz- 
tinnek  ez a hatása annál nagyobb, 
m inél magasabb a szérum ösztradiol 
szintje.

Molnár Gábor dr.

Édesgyökér kivonattal ízesített rágó
gumi használatához társuló hypokal
aemia és hypertonia, de Klerk, G. J. és 
m tsai (D epartm ent of Nephrology 
and Hypertension, University H ospi
tal Utrecht, Hollandia): Br. Med. J., 
1997,314, 731.

Az édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 
egyik hatóanyagának, a glycyrrhizin- 
savnak fogyasztása régóta ism erten 
hyperm ineralocorticism usnak m eg
felelő tüneteket okoz. A pathom echa- 
nism us legfontosabb eleme a steroi- 
dok renalis metabolismusában kulcs
fontosságú 11 ß-hydroxysteroid dehy
drogenase gátlása. A szerzők két, o ra 
lis anticoncipienst is használó fiatal 
nő (21, ill. 35 évesek) kortörténetét is
m ertetik . A betegek hypertoniásak 
és/vagy cardialisan decompensáltak 
voltak. Laboratóriumi leleteik: plas
m a kálium: 2,6, ill. 2,0 mmol/1, bicar- 
bonat: 35,9, ill. 39 mmol/1, plasma renin 
activitás: 0,096, ill. 0,036 ng/lxsec (nor
mál: 1,08-4,32 ng = lxsec), plasma 
aldosteron: 160, ill. 80 pmol/1 (norm ál: 
320-2000 pmol/1). A tünetekés a labo
ratórium i eltérések az orális anticon- 
cipiens szedésének elhagyását köve
tően is persistáltak. Az ekkor felvett 
alaposabb anamnesis mindkét beteg
nél liquoritia-tartalm ú rágógum ik 
használatát derítette ki (napi 2 cso
mag Stimorol Sugar Free R, ill. 3 cso

mag BenBits Cool Mint R, ami 120, ill. 
50 mg glycyrrhizinsav bevitelnek felel 
meg). A rágógum ik használatának ab
bahagyását követően 3 héttel m indkét 
beteg hypertoniája, hypokalaemiája 
megszűnt.

[Refi: A  vesetubulus hámsejtjeiben  
lévő 11 ß-hydroxysteroid dehydroge
nase functiója az, hogy a cortisol cor- 
tisonná történő átalakításával a mi- 
neralocorticoid receptort megvédje az 
aldosteronnál három nagyságrenddel 
nagyobb concentratiójú, a mineralo- 
corticoid receptorhoz szintén kötődő s 
azon az aldosteronhoz hasonló hatást 
kifejtő cortisol hatásától. Ezen enzim  
veleszületett vagy szerzett csökkent 
activitása a fentebb röviden leírt 
mechanismussal hypertoniát okoz. A 
kórkép előfordulásával Magyarorszá
gon is kell számolni.]

Tóth M iklós dr.

ENZYMOPATHIÁK

Tej és lactoseval hydrolizált tej fo
gyasztása után fellépő tünetek össze
hasonlítása lactose intoleránsnak 
vélt betegeken. Suarez, F. L. és m tsai 
(Dept. Food Sei. and Nutr. Univ. 
Minnesota, Minneapolis): N. Engl. J. 
Med., 1995,333, 1.

A tejcukrot a bél nyálkahártya kefe
szegélyében a lactase hydrolizálja. A 
genetikusán program ozott lactase ak
tivitás csökkenése ellenére a tej fo
gyasztás nem  m indig okoz panaszt. A 
lactose (L) m alabsorptióért a 2 chro- 
mosomán elhelyezkedő, autosom alis 
domináns gén felelős. Am erikában a 
népesség 25, világszerte 75%-a L mal- 
absorptióban szenved, vagyis 50 g tej
cukor (1 1 tej) fogyasztása után  has
menés, puffadás, flatulentia lép föl. 
Ugyanezeken a személyeken keve
sebb, pl. 2,5 dl tej vak kísérletben tö r
ténő fogyasztása nem okoz tüneteket, 
jóllehet régebben m ár csekély meny- 
nyiséget is digestivum m al fogyasztot
tak: L-hydrolizált tejet, ill. lactase ké
szítményt.

A szerzők vizsgálatai 30 súlyos L- 
intoleranciára panaszkodó személyen 
(átlag életkor 29,1 év) történtek. A L 
felszívódását a kilégzett levegő H kon
centrációjából állapították meg. Kó
rosnak tekintették a >10 ppm  értéket. 
A szénhidrát m alabsorptio elkülöní
tésére a vizsgálatot lactuloséval fel

nem szívódó szacharid) is elvégezték. 
A betegek egy hétig naponta 15 g L-t, 
egy hétig 12 g L-nak megfelelő, mes
terségesen édesített, hydrolizált tejet 
kaptak. A próbaétkezés utáni pana
szokat: puffadás, hasi görcsök, rectalis 
gázok távozása 0-tól 5-ig terjedő sú
lyossági skálával jelezték. L után a 
kilégzet levegő H koncentrációja 30 
beteg közül 21 esetben m utatott kóros 
értéket. A norm álisan reagálók L 
tesztje a bélflóra normális H termelő 
képességét mutatta. A L intoleráns 
betegek panaszai tejcukor fogyasztá
sa után nem  voltak súlyosak, 240 ml 
tej, ill. hydrolizált tej fogyasztás után 
egyaránt felléptek.

Holländer Erzsébet dr.

FOGLALKOZÁS -  EGÉSZSÉGÜGY

Épületekkel összefüggő betegségek.
Appebly, R (Building Health and Sa
fety, T hornburn  Colguhoun, London, 
Nagy-Britannia): Br. Med. J., 1996,313, 
674.

Az utóbbi években m egrendült az a 
mély meggyőződés, hogy az épített 
környezet védelmet nyújt a környező 
elemekkel szemben. Felismerték, 
hogy egyes épületekben, nehezen fel
deríthető okok miatt, az ott tartózko
dók (dolgozók) körében panaszok, 
tünetek, betegségek halmozódása for
dulhat elő. A szerző felhívja a figyel
met a kérdéskör óvatos interpretálá
sának fontosságára, nehogy a közvé
leményben a kockázat nagyságát 
m eghaladó m értékű pánik törjön ki.

A közlemény az épületekkel össze
függő betegségeket két csoportban 
mutatja be: jól azonosított okok (pl. 
azbeszt, formaldehid, ólom) követ
kezményei, illetve az általuk kiváltott 
betegségek (legionellosis, légkondi
cionálók okozta exogén allergiás al
veolitis stb.) valamint olyan tünet
együttes, amely több, együttesen ható 
tényező következtében lép fel s a„sick 
bulding syndrom e” (SBS) néven fog
lalható össze.

Az SBS a szem, orr, bőr és a garat ir- 
ritációs tüneteiben, valamint fejfájás
ban, levertségben, ingerlékenységben, 
koncentrációs nehézségben nyilvánul 
meg. A panaszok, tünetek többnyire 
szegényesek, a betegek nem  feltétlenül 
keresik fel orvosukat, a legtöbb esetben 
nem szükséges a betegállomány.
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Az SBS-t kiváltó tényezők 3 csoport
ba oszthatók: a munkavégzés jellemzői 
(pl. ülő foglalkozás, irodai munka); az 
épület jellemzői (pl. alacsony belma
gasság, szintenként nagy alapterület, 
központosított fűtő-szellőztető rend
szer) és környezeti tényezők (pl. fűtési, 
szellőztetési anomáliák, légszennye
zők, infrahang). A légszennyezők közül 
a legfontosabbak az ózon, a por, a szén- 
monoxid, a nitrogén-oxid, izocianátok 
és a formaldehid. Nagy jelentőségük

van egyéb szálló szerves anyagoknak 
is, ezek forrása többnyire a különféle 
textilborítás és a tisztítószerek.

Az SBS jelentősége az utóbbi évek
ben leginkább a képernyős munkahe
lyek terjedése miatt nőtt meg. Az ezek
kel kapcsolatos egészségügyi követel
ményeket Nagy-Britanniában 1992- 
ben szabályozták.

A szerző végezetül összefoglalja a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálat te
endőit SBS gyanúja esetén.

HÍREK

Meghívó

A DAB Gyakorlati és Kísérletes Sebé
szeti Munkabizottsága, a Magyar 
Traumatológus Társaság, a Mannin- 
ger Alapítvány, a DOTE Traumatoló
giai Tanszék, a Hajdú-Bihar Megyei 
Kenézy Gyula Egyetemi Oktató Kór- 
ház-RI. Baleseti Sebészeti Osztálya 
1997. november 8-án (szombaton) 10 
órától tudományos ülést rendez „A 
combfej-necrosis sebészi kezelésének 
lehetőségei” címmel 
A rendezvény helye: Debrecen, Ke
nézy Gyula Megyei Kórház Tanácster
me
Megbeszélni kívánjuk: a kórkép diag
nosztikai lehetőségeit, a teherm ente
sítő felfúrást, a korrekciós osteoto- 
miákat és a revascularisatio kérdéseit 
(érnyeles csontléc).
A tém a néhány kérdését felkért refe
rátum okat követően kerekasztal, 
megbeszélés form ájában tervezzük 
megtárgyalni.
A tudom ányos ülésre tisztelettel meg
hívjuk nemcsak a sebészeti ellátásban 
érintett kollegákat, hanem  a kórkép
pel foglalkozó társszakm ákat is. 
Kérjük, hogy m indazon kollegák akik 
a kérdéssel foglalkoznak és saját ta
pasztalattal rendelkeznek, részvételi 
szándékukat jelentsék a DOTE Trau
matológiai Tanszékre.

A Szent-Györgyi Albert Orvostudo
mányi Egyetem Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Intézete három he

tes szakvizsga-előkészítő (alapfokú) 
szakm ai tanfolyamot hirdet aneszte- 
ziológia és intenzív terápia tém akör
ben.
A tanfolyam helye: SZOTE Aneszte
ziológiai és Intenzív Terápiás Intézet a 
Sebészeti Klinika oktatási helyisége 
(„lovagterem”). (Szeged, Pécsi u. 4.)
A tanfolyam időpontja és témakörei:
1997. szeptember 22-26.
Általános aneszteziológia 
1997. október 13-17.
Általános intenzív terápia 
1997. november 17-21.
Részletes aneszteziológia és intenzív 
terápia
M indhárom  hét utolsó oktatási nap
ján  írásbeli tesztvizsga, melynek ered
m ényéről igazolást adunk.
A jelentkezés feltétele:
Általános orvosi diploma, és az 
aneszteziológiai és intenzív terápiás 
szakképzés részét képező 3 éves alap
fokú szakképzésről (másfél év anesz
teziológiai és másfél éves intenzív 
osztályos gyakorlatról) szóló írásos 
igazolás.
Részvételi díj: 3x2000=6000 Ft.
A tanfolyam elvégzéséről, valamint a 
sikeres írásbeli vizsgáról a résztvevők 
írásos oklevelet kapnak, mely a szak
vizsgára bocsájtás feltételrendszeré
ben  előírt pontrendszer szerint -  
50-70 kötelező pont -  megszerzését 
jelenti.
Jelentkezni lehet Intézetünk titkársá- 
ságán: 1997. augusztus 31-éig.
A jelentkezés elbírálása a beérkezés 
sorrendjében lesz, s erről a jelentke
zők azonnal értesítést kapnak. A ta n 
folyam minimális létszáma 15, m axi
mális létszáma 30 fő.
A tanfolyam felelőse: Dr. Ágoston 
Zsuzsanna egyetemi tanársegéd

[Ref: A z SBS a foglalkozással össze
függő megbetegedések csoportjába tar
tozik. Várható, hogy hamarosan ha
zánkban is az érdeklődés középpont
jába kerül. Ezért a közleményt ere
detiben is az érdeklődők figyelmébe 
ajánlom. Ismereteim szerint a képer
nyős munkahelyek minimális egészségi 
követelményeinek szabályozására ha
marosan hazánkban is sor kerül.]

Galgóczy Gábor dr.

SZOTE AITI. 6701 Szeged. Pf. 464. 
Tel: (62) 455-169, fax: (62) 455-593.

A Népjóléti Minisztérium Egészség- 
politikai Főosztálya, valam int az 
Országos Kardiológiai Intézet és a 
Magyar Kardiológusok Társasága, 
mint a közérdekű kötelezettségvál
lalás intézőbizottsága pályázatot h ir
det, néhai Laping M iklósné által vég- 
rendeletileg megjelölt tőkeösszeg éves 
kam atának megfelelő pályázati díj el
nyerésére.
A vagyon egy évi kamatösszegéből 
1997. évben azok az elm életi vagy 
gyakorlati m unkát végző kardiológu
sok részesülhetnek, akik a myocardia- 
lis infarctus gyakoriságának csökken
tésére irányuló alapkutatások, illetve 
más országokban már sikerrel alkal
m azott eljárások bevezetése vagy 
megelőzési modell kipróbálása terén 
jelentős kardiológiai eredm ényt értek 
el.
Az 1997. évben kiadható pályadíj 
egyéni, vagy kutatócsoportok kardi
ológusai által közösen benyújto tt pá
lyamunkával nyerhető el.
A benyújtott pályázat max. 20 szab
vány szerint gépelt oldalon tartalm az
za az elvégzett vizsgálatok célját, az al
kalm azott vizsgálati és értékelési 
módszereket, az elért kutatási ered
ményeket, -  részadatokkal együtt.
A pályázatot 1997. október 15.-ig kell 
az Országos Kardiológiai Intézet 
Főigazgatójához (1450 Budapest, Pf. 
88. Haller út 29.) benyújtani 3 pél
dányban.
A kamatdíj odaítéléséről 3 tagú bi
zottság dönt:
-  az Országos Kardiológiai Intézet 
főigazgatója,
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-  a Magyar Kardiológusok Társaságá
nak elnöke és
-  a Népjóléti M inisztérium III. Egész
ségpolitikai Főosztályának vezetője.
A bizottság a pályadíjat feloszthatja 
több pályázó között is.

A döntéshez a bizottság m indhárom  
tagjának írásbani egyetértése szüksé
ges.
Az eredm ény kihirdetésére és a 
pénzjutalom  vagy jutalm ak átadá
sára 1997. decem ber első napjaiban

kerülhet sor, ünnepélyes keretek k ö 
zött.

Orvosi Helium-Neon, többfunkciós 
gázlaser, szervizelten, féláron 230 000.- 
Ft-ért eladó. Tel.: 06-22-318-874

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor
mányzat Pszichiátriai Szakkórháza,
(4321) Nagykálló, Szabadság-tér 13. 
Telefon (Fax: 42-263-128) pályázatot hir
det az intézet
-  III. Pszichiátriás osztályára osztályveze
tő főorvosi állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
Pszichiátriai szakvizsga,
10 éves szakmai gyakorlat, 
pszichoterápiás jártasság.
-  Pszichiátriai osztályára 4 orvosi állás 
betöltésére.
Pályázati feltételek:
Pszichiátriai szakvizsga.
Pályakezdők is jelentkezhetnek.
-  Pszichoterápiás osztályára 2 orvosi állás 
betöltésére.
Pályázati feltételek:
Pszichiátriai szakvizsga és 
pszichoterápiás jártasság.
Pályakezdők is jelentkezhetnek.
-  Addiktológiai osztályára 2 orvosi állás 
betöltésére.
Pályázati feltételek:
Pszichiátriai szakvizsga, addiktológiában 
való jártasság.
Pályakezdők is jelentkezhetnek.

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet (Budapest II. Frankel Leó u. 17-19 
1027 Belgyógyászati és Gasztroenteroló- 
giai Osztályon megüresedett állásra bel- 
gyógyász szakorvos jelentkezését várja. 
Pályázati feltétel: orvosi diploma, belgyó
gyász szakorvosi képesítés, gasztroente- 
rológiai jártasság és nyelvtudás előnyt je
lent.
A meghirdetett állással kapcsolatban ér
deklődni lehet: Prof. dr. Nemesánszky 
Elemér; tel: 212-4000 
A pályázat benyújtásának határideje: 
megjelenéstől számított 30 nap. A pályá
zatot a fenti címre kérjük benyújtani 
dr. Bálint Géza főigazgató főorvosnak.

A Budapest Főváros XII. kér. Önkor
mányzat Polgármesteri Hivatal pályáza
tot hirdet felnőtt háziorvosi állásra. 
Pályázati feltételek: -  a 6/1992. (III. 3.) NM 
rendelet a háziorvosi és házi gyermekor
vosi szolgálatról 
Pályázathoz csatolandó:

-  diplomamásolat;
-  szakmai önéletrajz;
-  erkölcsi bizonyítvány;
-  személyes anyagok kezelésére vonatkozó 
nyilatkozat
Az állás: 1997. év második félévében tölt
hető be.
Pályázat benyújtása: Budapest Főváros 
XII. kér. önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala, (1126 Budapest, Böszörményi út 
23/25. Népjóléti Iroda)
Pályázat leadásának határideje: megjele
néstől számított 30 nap.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályáza
tot eredménytelennek nyilvánítsa, ameny- 
nyiben a megadott határidőben megfelelő 
pályázatok nem érkeznek be.

Belgyógyász szakorvost magánrendelőbe 
fő- és mellékállásba, allergológust mel
lékállásba, valamint nővért keresünk jó 
kondíciókkal.
Érdeklődni: Tel.: 06-20-38-11-55.

A Budapesti Mentőszervezet orvos mun
katársat keres fő, illetve részfoglalkozás
ban is az ellátási területén működő felnőtt 
sürgősségi, háziorvosi ügyeletekbe. Jelent
kezés személyesen, Budapest, V., Markó u. 
22. II. emelet titkárságon.

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőinté
zet főigazgató főorvosa (5001. Szolnok, 
Verseghy u. 6-8) pályázatot hirdet:
-  1 fő pályakezdő orvos részére az Általá
nos Sebészeti osztályra,
-  1 fő pályakezdő orvos részére a Baleseti 
Sebészeti osztályra.
Felvétel esetén: -  MÁV menetkedvez
ményt biztosítunk. A pályázat beküldési 
határideje: a hirdetés megjelenésétől szá
mított 30 nap.

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőin
tézet főigazgató főorvosa (5001. Szolnok, 
Verseghy u. 6-8) pályázatot hirdet a Rheu- 
matológiai osztályra 1 fő  rheumatológia 
szakorvos, esetleg pályakezdő orvos részé
re.
Felvétel esetén: -  MÁV menetkedvez
ményt biztosítunk.

A pályázat beküldési határideje: a hirdetés 
megjelentét követő 30 nap.

A Budapest Fővárosi Önkormányzat Vi
segrádi Gyógyintézete főigazgatója (2026 
Visegrád-Gizella-telep) pályázatot hirdet 
belgyógyászati rehabilitációs osztályán 
belgyógyász (gastroenterológus) állás be
töltésére.
Feltételek:
-  belgyógyász képesítéstől számított 5 év 
gyakorlat
-  gastroenterológiai szakvizsga 
Bérezés:
-  megegyezés szerint 
Munkábajáráshoz igény esetén Budapest
ről intézeti mikrobusz járatot biztosítunk. 
Pályázat benyújtása személyesen vagy le
vélben dr. Petri Margit orvos-igazgatónak 
fenti címen.
tel: 26-398-118,26-398-022

Az Autizmus Kutatócsoport teljes munka
idejű orvos munkatársat keres Gyermek- 
és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciájára. 
Szükséges feltételek:
-  minimálisan 1 szakvizsga a következők
ből: általános pszichiátria vagy gyermek
pszichiátria, gyermekgyógyászat, gyer
mekgyógyászatra épített gyermekneuro
lógia;
-  angol nyelvtudás közép- vagy felsőfokon 
(vizsga nem elvárás);
-  fejlődési neuropszichiátriai, pszicholó
giai, fejlődés-pediátriai érdeklődés, ill. 
tapasztalat;
-  szociális, szervezési kérdések iránti ér- 
zékenység/készség;
- team-munkában való szoros együttmű
ködési készség;
-  pszichoterápiás, családterápiás tapasz
talat előnyös.
Jelentkezés levélben, részletes szakmai és 
általános önéletrajzzal, amely terveket, 
érdeklődési kört és tapasztalatokat is tar
talmaz, fényképpel az alábbi címre kérjük: 
Autizmus Kutatócsoport Budapest Pf.: 14. 
1430.

Diplomás ápoló főiskolai, egészségügyi 
manager végzettséggel, több éves vezetői 
gyakorlattal állást változtatna állami, ön- 
kormányzati, magánegészségügyi, vagy 
gyógyszerforgalmazói szférában. 
Ajánlatokat az alábbi címre várok: Mészá
ros, Bp. 1138 Jéggyár utca 4. III/10.
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MEGJELENT

MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA 
1997 évi 3. szám

In memoriam Sas Mihály (1924-1997) 
Mátyás Szabolcs, Rajczy Klára, Korponai 
Erzsébet, Bemard Artúr dr., Steven G., 
Kaáli dr.: Az asszisztált hatching alkalma
zásával szerzett hazai tapasztalataink 
Nyirati Ildikó dr., Foroughi Ebrahim dr., 
Hodonicki László, Bártfai György dr., 
Kovács László dr.: Számítógéppel segített 
kardiotokográfia és az arteria umbilicalis 
véráramlásmérésének egyidejű alkalma
zásával szerzett tapasztalataink 
Tamás Péter dr., Szabó István dr., Székely 
József dr., Csermely Tamás dr., Prievara 
Ferenc Tibor dr., Németh Lajos dr., Szeme
rei Imre dr.: A Doxium 500® hatásának 
vizsgálata terhességi hypertoniában (ket
tős vak, placebo-kontrollált tanulmány) 
Szabó István dr., Érti Tibor dr., Vizer 
Miklós dr., Arany Antal dr., Gács Ernő' dr.: 
Üj eljárások a respiratoricus distress 
szindróma megelőzésére 
Páka Róbert dr., Borsos Antal dr.: Vákuum- 
extrakció szilikongumi-haranggal 
Lehoczky Ottó dr.: A Maylard-féle hasmet
szésről hasi méheltávolítások kapcsán 
Czeizel Endre dr., Fehér Tibor dr., Glaz 
Edit dr., Tóth Miklós dr.: A polycystas ova
rium syndroma egyik formájának auto
som domináns öröklődése 
Gaál Magdolna dr., Kovács Árpád dr., Bak 
Mihály dr.: Minőségi kontroll vizsgálatok 
a cervix cytológában 
Cseh Imre dr., Végh György dr., Dancsó 
János dr.: A portio vaginalis uteri diag
nosztikus conisatiója a tehesség alatt 
Turay András dr., Horváth Boldizsár dr., 
Kovács Lajos dr., Kneffel Pál dr.: Terhes
ségmegszakítás és párkapcsolat 
Sápy Tamás dr., Hernádi Zoltán dr., Kónya 
József dr., Veress György dr., Czeglédy Judit 
dr.: Korai recidiva és fulmináns kór
lefolyás HPV-18 pozitív cervixcarcinomá- 
ban

BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI
SZEMLE
1997. évi 2. szám

Barabás Éva, Nagy Károly dr., Várkonyi 
Viktória dr., Preisz Klaudia dr., Horváth 
Attila dr.: Hepatitis koinfekció HÍV fer
tőzésben
Simics Enikő dr., Fülöp Ildikó dr., Horkay 
Irén dr.: A solaris simulator gyakorlati 
jelentősége bőrbetegségekben 
Bakos Noémi dr., Mészáros Csilla dr., 
Hunyadi János dr.: Exsudativ, discoid, 
lichenoid chronicus dermatosis (Sulz- 
berger-Garbe syndroma)
Károlyi Zsuzsanna dr., Erős Nóra dr., Bakó 
Barnabás dr.: Hypertrichosis lanuginosa 
acquisita
Lohinai György dr., Kárpáti Sarolta dr., 
Berecz Margit dr., Barabás József dr., 
Horváth Attila dr.: Tularaemia

Holló Péter dr., Baló-Banga J. Mátyás dr., 
Várkonyi Viktória dr.: Protein C hiányhoz 
társuló ulcus cruris
Preisz Klaudia dr., Bíró Judit dr., Szigeti 
Ágnes dr., Horváth Attila dr.: Polycy
thaemia rubra vera talaján kialakult ulcus 
cruris
Roon R. J. dr., Griffin D. R. J. dr.: A famci- 
cloavir hatásossága a herpes zoster keze
lésében: a zosteres fájdalom csökkentése

GYÓGYSZEREINK 
1997. évi 1-2. szám

Rokovich Bernadette dr.: Új lehetőségek a 
kevesebb mellékhatást okozó nem-szte- 
roid gyulladáscsökkentők kutatásában. A 
ciklooxigenáz két izoenzime 
COX-2 szelektív gyulladásgátlók jelene, 
jövője a mozgásszervi betegségek gyógy
kezelésében -  Beszélgetés dr. Gömöri Béla 
professzorral. Riporter: dr. Borvendég 
János
Szlávik János dr.: Őszintén a nátháról és a 
gyógyszeres kezeléséről 
Sallai György dr., Miriszlai Zsolt dr., 
Takács József dr.: Minoxidillel (Loniten) 
szerzett tapasztalataink súlyos, terápiára 
rosszul reagáló hypertoniás betegeken 
Vetter Rémig dr.: Bisoprolollal szerzett 
tapasztalatok pozitív ergometriát mutató 
betegeken
Endre László dr.: Ceftibuten kezeléssel 
szerzett tapasztalataim légúti gyulladás
ban szenvedő gyermekeken 
Jávor Tibor dr.: A D-vitaminnak és szár
mazékainak jelentősége az osteoporosis 
kezelésében
Mellékhatás Szimpózium 
Elek Sándor dr.: Paracetamol 
Zacher Gábor dr., Faddi Piroska dr.: Egy 
gyógyszerreklám margójára 
Figyelmeztetés monokomponensű home
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A TALEUM szemcsepp a klinikai tapasztala
tok alapján igen hatékony:

• akut allergiás conjunctivitisben
• krónikus allergiás conjunctivitisben
• szezonális szénanátha conjunctivitisben

ELŐNYEI:
• igen hatékony a fenti tünetek enyhítésében
• lokális alkalmazási lehetőség
• krónikus allergiás conjunctivitisben 

kombinálható egyéb szerekkel (kortikoszteroi- 
dok, antihisztaminok, vasoaktiv szerek)

• csökkenthető' a kiegészítő' orális antihisztamin 
vagy kortikoszteroid dózisa

• még hosszantartó kezelés után sem jelentke
zik szisztémás vagy egyéb mellékhatás

• hatása fokozható a preventív kezelés alkalma
zásával

A szemcsepp hatóanyaga a nátriumkromo- 
glikát, a hisztamin m ediálta hízósejt-degra- 
nulatiót gátolja, ezáltal akadályozza a gyulla- 
dáskeltó' anyagok felszabadulását. A készít
mény a szem nyálkahártyán fejti ki hatását, 
alkalmas az un. I. t'pusú IgE-mediálta allergi
ás szemtünetek kezelésére és megelőzésére. 
HATÓANYAG: 0 ,2 0  g  natrium crom og- 
licicum (10 ml) vizes oldatban. (Konzerváló
szer: fenilhidrargirum-acetát.)
JAVALLATOK: Akut allergiás conjunctivitis, 
krónikus allergiás conjunctivitis, szezonális 
szénanáthához társuló conjunctivitis, kerato
conjunctivitis vernalis.
ELLENJAVALLATOK: A készítmény iránti túl
érzékenység.
ADAGOLÁS: Felnőtteknek és gyerekeknek 
1 -2 cseppet naponta 3-4-szer mindkét szem 
kötó 'hártyazsákjába c sep eg te tn i.
Akut tünetek esetén a  keze
lést a panaszok elm últa 
után az allergiát kivál-
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tó faktorok, (pl. virágpor stb.) megszűntéig 
célszerű' folytatni. Krónikus, szezonális jelle
g ű  tünetek kezelését a v árha tó  allergén 
megjelenését megelőzően 2-4 héttel célsze
rű elkezdeni és mindaddig folytatni, amíg a 
beteg ki van téve az allergén hatásának. Sú
lyos esetekben a kezelés szteroidokkal kom
binálható.
MELLÉKHATÁSOK: Ritkán a szemben átme
neti enyhe csípő', égó' érzés, amely a kezelés 
felfüggesztését nem teszi szükségessé. 
FIGYELMEZTETÉS: A készítmény alkalmazá
sa során lágy kontaktlencsét nem szabad 
viselni.
ELTARTÁSA: szobahőm érsékleten. A ké
szítmény felbontása után 4 hétig használ
ható fel.
MEGJEGYZÉS: * Csak vényre adható ki.

CSOMAGOLÁS: 10 ml műanyag 
flakonban (EGIS)

OGYI. eng. száma: 
6309/40/93.

INFORMÁCIÓ BESZEREZHETŐ:
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EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
Term ék Osztály
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Humán papillomavirus génszakaszok kimutatása laryngealis 
daganatokban és praemalignus elváltozásokban polimeráz 
láncreakcióval

Czeglédy Judit dr.1, Major Tamás1, Juhász Attila dr.1, Répássy Gábor dr.2 és Gergely Lajos dr.1
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Debrecen Mikrobiológiai Intézet,(igazgató: Gergely Lajos dr.)1 
Fül-Orr-Gégeklinika, (igazgató: Répássy Gábor dr.)2

H um án papillomavirus génszakaszokat számos m a
lignus és benignus daganatban m utattak ki. A benignus 
nyálkahártyatum orok kialakulásában nem  onkogén
6-os és 11-es típusaik oki tényezőként szerepelnek. A 
m alignus tum orokban leggyakrabban 16-os és 18-as tí
pusaik m utathatók ki, ám ezeknek a carcinom ák etioló- 
giájában betöltött szerepe erősen vitatott. Vizsgálataink 
során laphámrákot, papillom át és praem alignus elvál
tozást tartalmazó, form aiinban fixált és paraffinba 
ágyazott archív laryngealis szövetekben kerestünk hu
m án papillomavirus génszakaszokat. Kontrollként no
dulus laryngealist tartalm azó szöveteket is megvizsgál
tunk, amelyek a norm ál gégét reprezentálták kísér
leteinkben. A paraffinblokkokból történő DNS prepa
rálást követően polim eráz láncreakciót végeztünk a 
hum án papillomavirus 6 ,11,16 és 18 DNS kim utatásá
ra. A kontrollcsoporthoz képest a laphám rákokban, a 
papillom ákban és a praem alignus elváltozásokban is 
szignifikánsan gyakrabban fordultak elő hum án papil
lom avirus génszakaszok. A DNS integritásának vizsgá
lata érdekében a celluláris ß-globin gén egy szakaszát is 
amplifikáltuk. Az erre a szekvenciára kapott 100%-os 
pozitivitás alapján megállapítjuk, hogy az általunk vég
zett DNS preparálás és a polimeráz láncreakció együt
tese megbízható m ódszer a formaiinban fixált és paraf
finba ágyazott szövetekből DNS szekvenciák kim utatá
sára.

Kulcsszavak: humán papillomavirus, laryngealis neoplasia, 
laphámrák, papilloma, praemalignus elváltozás, polimeráz 
láncreakció

A Papovariridae családba tartozó humán papillomavíru- 
sok (HPV) kis epitheliotrop DNS vírusok. Jelenleg több, 
m int 70 típusuk ism ert (19). A bőrön verrucosus elvál
tozásokat, az anogenetalis régióban condylomákat, a 
tápcsatorna és a légutak felső részének nyálkahártyáján 
papillom ákat hoznak létre. A bőrelváltozásokat az 1-es, 
2-es, 3-as, 4-es és 7-es, a nyálkahártya-elváltozásokat a 
6-os és 11-es típusaik okozzák (6,19,21).

A papillom ák a gége leggyakoribb jóindulatú daga
natai. Kórszövettani vizsgálatuk során gyakran találunk 
vírusfertőzésre utaló jeleket: hyperplasiás hám , dyskera
tosis és koilocytosis (6,20). Ez utóbbi különösen jellemző 
a papillom avirus fertőzésekre. Elektronmikroszkóp se
gítségével számos szerző m utato tt ki HPV partikulákat a

Detection of human papillomavirus gene sequences in 
laryngeal tumours and precancerous lesions by poly
merase chain reaction. Hum an papillom avirus gene se
quences have been detected in a num ber of m alignant 
and benign tum ours. Non-oncogenic types 6 and  11 are 
etiological factors of benign mucosal tum ours. Types 
16 and 18 can be detected in malignancies m ost often 
but their role in the etiopathogenesis of cancers is still 
unclear. In our study we exam ined form alin-fixed and 
paraffin-em bedded archive laryngeal tissues contain
ing squamous cell carcinoma, papilloma and  precan
cerous lesions for the presence of hum an papillo
mavirus genes. As a control we also exam ined tissues 
harbouring laryngeal nodules which represented the 
norm al larynx in our study. After DNA preparation 
from  the paraffin blocks we perform ed polym erase 
chain reaction fo  detect the DNA of hum an papillo
mavirus types 6,11,16 and 18. In the squam ous cell car
cinomas, papillom as and precancerous lesions the 
presence of hum an papillom avirus gene sequences was 
significantly higher than in the control group. To verify 
the integrity of DNA we also amplified a sequence de
riving from the cellular ß-globin gene. Based on the 
100% positivity for this gene we declare that the combi
nation of our DNA preparation and polym erase chain 
reaction is a reliable m ethod for detecting DNA se
quences from formalin-fixed and  paraffin-em bedded 
tissues.

Key words: papillomavirus, human, laryngeal neoplasms, car
cinoma, squamous cell, papilloma, praecancerous conditions, 
polymerase chain reaction

laryngealis papillomákban. Im m unhisztokém iai és DNS 
kim utatási módszerekkel a papillom ák 50-100% -ában 
detektáltak HPV antigéneket és nukleinsav szekvenciá
kat. A felsoroltak alapján víruseredetük bizonyítottnak 
tekinthető (28).

A papillomákra általánosan jellemző a produktív vírus- 
fertőzés (6, 17). Ennek során először a korai (early = E), 
aztán a késői (late =L) virális génekről történik transz
kripció (1. ábra). A korai vírusfehérjéknek a vírusgenom 
replikációjának és transzkripciójának szabályozásában, 
valamint -  az onkogén HPV típusok esetén -  a sejttransz
formáció létrehozásában van szerepük. A késői vírusfehér
jék a kapszidot alkotják (6, 11, 19). A produktív fertőzés 
eredménye komplett víruspartikulák összeszerelődése.
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1. ábra: A HPV 16 genomjának szerkezete. A két középső 
koncentrikus kör a vírus DNS két szálát reprezentálja.
A számok a replikációs origótól való, a replikáció irányában 
bázispárban mért távolságot mutatják. A kivetített 
koncentrikus ívek a fehérjekódoló génszakaszok közelítő 
genomikus lokalizációját jelzik.El-E7 = korai gének;
LI, L2 = késői gének; URR = origó előtti szabályozó régió 
(upstream regulatory region)

Számos m alignus daganatban is találtak hum án p a 
pillomavirus eredetű DNS szekvenciákat. Leggyakrab
ban  a 16-os és a 18-as, ún. onkogén típusok DNS-e fordul 
elő a carcinomákban. Legismertebb a cervixcarcinomá- 
val történő igen gyakori együttes előfordulásuk (6-8,17). 
A fej és a nyak carcinomáiban a 80-as évek elején írták  le 
először HPV DNS jelenlétét (25). A gége laphám rákjai- 
nak általában 20-45%-a bizonyult pozitívnak HPV DNS- 
re.

A papillomavírusoknak a carcinom ák etiológiájában 
betöltött szerepe korántsem olyan egyértelmű, m in t a 
papillom ák esetében. A carcinom ákra nem jellemző a 
papillom áknál leírt produktív vírusfertőzés. Az esetek 
nagy részében a vírusgenom felhasad és a gazdasejt 
DNS-ébe integrálódik (6, 17). A cirkuláris vírusgenom  
felhasadása általában az E2 gén elején történik, így nem  
jön létre a transzkripció szabályozásában fontos E2 p ro 
tein. A felhasadás következménye az ún. transzform áló 
virális génekről (E6 és E7) tö rtén ő  fokozott transzk rip 
ció. Fehérjetermékeik, a transzform áló  proteinek in vitro  
celluláris tumorszuppresszor proteineket (p53, RB) in 
aktiválnak. Az E5 protein celluláris növekedési faktorok 
(pl. PDGF-ß, EGF) receptorait tartósan  aktiválja. Az 
integrálódás következménye lehet a gazdasejtben onko- 
gének aktiválódása és tum orszuppresszor gének in ak ti
válódása (6). A nem onkogén H PV típusoknak is vannak  
transzform áló génjeik és protein jeik , ám azok nem  ren 
delkeznek a felsorolt hatásokkal (26). A laryngealis lap- 
hám rákokkal kapcsolatos in vivo  megfigyelések azonban 
nem  tám asztják alá az in vitro  eredményeket. A carci
nom ák többsége HPV negatív, ráadásul a HPV poziti- 
vitás és a fent említett tum orszuppresszor gének és p ro 
teinek -  a sejt szempontjából há trányos -  változásai k ö 
zött nem sikerült összefüggést ta lá ln i (1,2,10,27).

A hum án papillom avírusok a norm ál populáció kb. 
egyötödének gégéjében is jelen vannak, am i latens vírus- 
fertőzést jelez. Látenciáról akkor beszélünk, ha a klini- 
kailag és hisztológiailag is normális szövetekben vírus 
nukleinsav detektálható (18). A laryngealis HPV fertőzés 
vertikális és horizontális transzmisszió útján jöhet létre. 
A vertikális fertőzés leggyakoribb m ódja a fertőzött szü- 
lőutakon történő áthaladás a szülés során. Ez elsősorban 
a juvenilis laryngealis papillomatosis eseteiben jellemző 
(15,24,28). A felnőttkori HPV pozitív papillom ák és car
cinom ák esetén a vírusfertőzés leggyakoribb forrása az 
orogenitális kontaktus útján megvalósuló horizontális 
transzm isszió (28). Kisebb valószínűséggel a születéskor 
szerzett és a beteg addigi élete során latens fertőzés ak
tiválódása is bekövetkezhet. Nosocomialis úton történő 
autoinoculatio mellett szól, hogy a papillomatosis -  
egyébként igen ritka -  bronchialis terjedését főleg azok
ban a gyermekekben észlelték, akiknek laryngealis papil- 
lom atosisa tracheostom iát tett szükségessé (9).

Vizsgálataink célja, hogy archív laryngealis szövet
m intákból a szenzitív és specifikus PCR technika alkal
mazásával hum an papillomavirus eredetű génszakaszo
kat keressünk. Malignus és benignus laryngealis dagana
tokat, praem alignus elváltozásokat és tum orm entes szö
vetm intákat vizsgálunk meg.

Anyagok és módszerek
Vizsgálatainkhoz formaiinban fixált és paraffinba ágyazott, ún. 
paraffinblokkban tárolt laryngealis szövetmintákat használ
tunk fel, amelyeket kórszövettani vizsgálat céljából a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem Fül-Orr-Gégeklinikáján távolítottak 
el 1994-1996-ban. A paraffinblokkokat a Debreceni Orvostudo
mányi Egyetem Patológiai Intézetének archív anyagából, az 
1994. január és 1996. szeptember között készített és a vizsgá
landó elváltozásokat tartalmazó összes paraffinblokk közül 
véletlenszerűen választottuk ki. A vizsgált szövetek kórszövet
tani diagnózis szempontjából négy csoportba tartoztak. Az 
egyes csoportok jellemzőit az 1. táblázatban tüntettük fel. A 
benignus tumoros csoportba juvenilis (multiplex) laryngealis 
papillomatosisból (2 eset) és felnőttkori szoliter papillomato- 
sisból (6 eset) származó szövetmintákat soroltunk. A tumor
mentes csoportba tartozó minták nodulus laryngealist tartal
maztak. Vizsgálatukat az indokolta, hogy -  szakirodalmi ada
tok alapján -  HPV prevalencia szempontjából ez a betegcso
port az egészséges populációt reprezentálhatja.

A DNS preparálás célja a paraffinblokkokból PCR elvégzé
sére alkalmas DNS szekvenciák kivonása volt. A folyamat során

1. táblázat: A négy vizsgált kórszövettani csoportba tartozó 
szövetminták és a betegek adatai

Malignus
daganat

Benignus
daganat

Praemalignus
elváltozás

Tumormentes
csoport

Kórszövet- carcinoma papilloma pachydermia nodulus
tani planocellulare laryngis laryngis laryngealis
diagnózis
Nem 23 féfi 6 férfi 8 férfi 3 férfi

Életkor (év)
3 nő 

35-70
2 nő 
3-66 43-70

7 nő 
29-56

(átlagos 
életkor év) (53,3) (37,9) (52,2) (42,9)

Papilloma laryngis gyűjtőfogalom alatt a juvenilis (multiplex) 
laryngealis papillomatosist és a felnőttkori (szoliter) papillomát 
foglaltuk össze
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a blokkokból először 3-5 db, 20 |im vastagságú szeletet met
szettünk le mikrotommal. A szeletekből a paraffint xilol hozzá- 
mérésével, az elegy centrifugálásával és a felülúszó leszívásával 
távolítottuk el. Ezt a deparaffmálási lépést megismételtük. A 
szövetekbe került xilolt 95%-os etanollal, a deparaffinálással 
teljesen azonos módon távolítottuk el. A deparaffinált és xilolt 
már nem tartalmazó szövetdarabokat ezután proteináz К 
tartalmú PCR pufferben emésztettük anyagmennyiségtől füg
gően 8-15 percig 65 °C-on. Az elegyet centrifugáltuk és a 
felülúszót eltávolítottuk. Az üledéket NaOH-ban főztük 10-15 
percig 99 °C-on, centrifugáltuk, és a felülúszót leszívtuk. A lúgot 
Tris-HCl pufferrel (pH 8) semlegesítettük. A centrifugált felül- 
úszóból a szabaddá vált DNS-t 95%-os etanollal precipitáltuk. 
Centrifugálás és a felülúszó leszívása után a DNS-t TE puffer 
(10 mM Tris-HCl pH 8, 0,1 mM EDTA) segítségével oldottuk 
vissza.

A PCR-ben HPV 6, 11, 16 és 18 típusspecifikus primerpá- 
rokat alkalmaztunk. A primerpárok DNS szekvenciáját, vala
mint a PCR során amplifikált génszakaszok, az amplimerek 
hosszát és genomikus lokalizációját a 2. ábrán jelöltük. A DNS 
integritásának vizsgálata érdekében a celluláris ß-globin gén 
egy 110 bp hosszú szakaszát is amplifikáltuk (a szükséges 
primerpárt Saiki és mtsai tervezték 1985-ben). A 25 pl térfogatú 
PCR reakcióelegy 10 mM Tris-HCl-ot (pH 9,0), 50 mM KCl-ot, 
0,1% Triton X-100-at, 2,0 mM MgCb-ot, 200 mM dNTP-ot 
(egyenként), 0,2% BSA-t (bovine serum albumin), 0,75 mM 
prímért és 0,625 U Taq polimerázt (Promega, Madison, WI, 
USA) tartalmazott. Ehhez 2,5 pl mintát mértünk.

A PCR 40 ciklusban zajlott (Hybaid Omnigene PCR 
Thermocyclerben). Egy ciklus során először a DNS 94 °C-on

2. ábra: A PCR során alkalmazott típussepcifikus primerek 
és az amplimerek. A függőleges vonalak melletti számok az 
amplimerek genomikus lokalizációját jelzik. A HPV típust és 
azt a génszakaszt, ahonnan az amplimer származik, az 
amplimerek felett, az amplimerhosszat középen jelezzük 
(vastag dőlt betűvel). A primerekkel komplementer DNS 
szekvenciákat is feltüntettük

denaturálódott, aztán a primerek 50 °C-on komplementer szek
venciáikhoz kapcsolódtak (hibridizálás), végül a hőrezisztens 
Taq polimeráz 72 °C-on dNTP-ok beépítésével új DNS szálat 
szintetizált. A ciklus valamennyi lépését 90 s ideig végeztük. Az 
első ciklus denaturációs lépése 4 perc 30 s ideig, az utolsó ciklus 
hibridizációs lépése 5 percig tartott. A PCR-t desztillált vízből 
(negatív kontroll) és a megfelelő HPV DNS-t tartalmazó plaz- 
midvektorból is elvégeztük (pozitív kontroll).

Valamennyi PCR reakcióelegyből 5 pl-t 4%-os agaróz gélre 
vittünk (3% NuSieve és 1% SeaKem, FMC Bioproducts, 
Rockland, ME, USA). Az elektroforézis (80 V, 2 óra) után az eti- 
diumbromiddal festett gélről UV fényben polaroid fényképet 
készítettünk (3. ábra).

1 VK 2 3 4  5 6 7 0  9  10 11 12 13 14 15 16 17 PK фХ

3. ábra: Agaróz gélektroforézis HPV 16 specifikus PCR után.
17 malignus mintából származó DNS-nek a HPV 16 specifikus 
PCR-ben amplifikált szekvenciáit futtattuk agaróz gélen. HPV 
pozitív minták: 2,5,12,16. VK = negatív (vizes) kontroll;
PK = pozitív kontroll (HPV 16 plazmidvektor); фх = фх/НаеШ 
molekulasúly marker. Az ábra példaként szolgál a 
gélelektroforézis eredményeinek értékelésére.
(A kicseppentés sorrendje balról jobbra: 1, VK, 2,3,4,5,6,7,8, 
9,10,11,12,13,14,15,16,17, PK, фх)

Eredmények

A ß-globin génből a PCR során amplifikált 110 bp hosszú 
szekvenciára nézve valam ennyi vizsgált szövet pozitív
nak bizonyult. A négy betegségcsoportban a HPV poziti- 
vitás megoszlását a 4. ábra grafikusan szemlélteti. 11/26 
laphám rák tartalm azott HPV DNS-t (42,3%); 7/26 eset
ben (26,9%) HPV 16 DNS-t,4/26 esetben (15,4%) HPV 18 
DNS-t detektáltunk. A m aradék 15 minta HPV negatív 
volt. 5/8 papillom ában találtunk HPV DNS-t (62,5%); 2/8 
esetben (25%) a 6-os típus, 3/8 esetben (37,5%) a 11-es tí
pus nukleinsavát detektáltuk. A HPV 11 pozitív csoport
ba tartozott a két juvenilis laryngealis papillom atosisban 
szenvedő 3 éves gyermek. 3/8 praem alignus elváltozás bi
zonyult HPV DNS pozitívnak; 2/8 (25%) pachyderm ia 
laryngis HPV 11-et, 1/8 (12,5%) HPV 16-ot tartalm azott. 
Ez utóbbi szövet egy gégerákos beteg gégéjének nem tu 
moros régiójából származott. A tum orm entes csoport
ban 1/10 esetben (10%) detektáltunk HPV 6 DNS-t.

4. ábra: A HPV pozitív esetek száma a négy vizsgált 
kórszövettani csoportban
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Állításainkat kétmintás t-próbával ellenőriztük. A 
m alignus csoportra vonatkozó szórás és az SD (a közép
érték  közepes hibája) becsléséhez -  a kiindulási anyagok 
(paraffinblokkok) és a technika azonossága miatt -  más 
szerzőknek malignus szövetm intákon azonos m ódon 
végzett vizsgálatainak eredményeit is felhasználtuk (2. 
táblázat). A felhasznált irodalmi adatok  relatív szórása -  
ugyancsak a kiindulási anyagok és a technika azonossága 
m iatt -  jó közelítéssel megegyezik, illetve hasonlónak 
tekinthető a benignus és a praem alignus csoportban is. A 
kontrollként felhasznált, nodulus laryngealisban szenve
dő csoporthoz képest 5%-os szignifikanciaszinten HPV 
pozitivitás szempontjából m indhárom  betegcsoport 
szignifikánsan eltért. A HPV pozitív  és negatív betegek 
kor és nem szerinti megoszlás szem pontjából egyik cso
p o rtb an  sem különböztek egym ástól lényegesen.

2. táblázat: Formaiinban fixált és paraffinba ágyazott gégerákos 
szövetmintákból kiinduló és PCR-t alkalmazó néhány egyéb 
vizsgálat és saját eredményeink összehasonlítása

Szerző (irodalom) Populáció Esetszám HPV póz. HPV (%)

Anwar, К. (1) japán 43 16 37
Arndt, О. (3) német 100 32 32
daym an, G. (5) amerikai 65 30 46
Shidara, К. (23) japán 45 11 24
Suzuki, T. (27) japán 41 11 27
Saját vizsgálat magyar 26 11 42

HPV póz. = a HPV pozitív esetek száma; HPV (%) = a HPV pozitív 
esetek százalékos megoszlása

M egbeszélés

A gége laphám rákjaiban,papillom áiban és praemalignus 
elváltozásaiban számos kutatócsoport mutatott m ár ki 
HPV génszakaszokat. A gyakoriságban azonban jelentős 
különbségek vannak, amit elsősorban az alkalm azott 
DNS kim utatási módszerek (in situ  hibridizáció, Sout
h e rn  blotting, PCR) eltérő érzékenységével m agyarázha
tu n k  (4, 16, 25, 28). Eredm ényeinket csak az azonos 
anyagokból (formaiinban fixált és paraffinba ágyazott 
szövetek) kiinduló és azonos DNS detektálási technikát 
(polim eráz láncreakciót) alkalm azó kísérletek eredm é
nyeivel tudjuk objektiven összehasonlítani (2. táblázat) 
(1 ,3 ,5 ,23,27). Megállapíthatjuk, hogy hasonló vizsgálati 
körülm ények között még különböző populációkban is a 
HPV pozitív gégerákok aránya egym ástól és a mi ered
m ényünktől csak kism értékben különbözik (24-46%). 
A populációs különbségek (a vizsgált betegek rasszbeli 
hovatartozása, kora, férfi-nő arány) mellett az eltérések
nek  számos egyéb oka is lehet. A fixálás és a paraffinos 
beágyazás körülményei (a m intavétel és a fixálás során 
eltelt idő, a fixálószer minősége, a fixálás időtartam a, a 
paraffinblokkok kora), a DNS preparálás körülményei 
(kiindulási szövetmennyiség, az em észtő oldat proteináz 
К koncentrációja és az emésztés ideje) és a PCR param é
terei (primer- és amplimerhossz, primerspecificitás, cik
lusszám) jelentősen befolyásolhatják az amplifikálható 
szekvenciák hosszát és m ennyiségét (14). Hangsúlyoz

zuk, hogy mi típusspecifikus prim erpárokat alkalmaz
tunk, amelyek a malignus és a benignus daganatokban 
előforduló két-két leggyakoribb típus (HPV 16 és 18, il
letve HPV 6 és 11) DNS-ének kim utatására voltak alkal
masak. Az esetlegesen előforduló ritka HPV típusokat (a 
laphám rákok esetén pl. HPV 31,33 és 57) nem  tudtuk de
tektálni.

A laryngealis papillom ákban -  csakúgy, m int az 
anogenitalis condylomákban -  a nem onkogén HPV 6 és 
11 fordul elő a leggyakrabban (17,18,20,28). Egyelőre vi
tatott, hogy ezek közül melyik a gyakoribb (15, 28). 
M indenesetre a HPV megoszlás szempontjából különb
séget kell tenni a juvenilis és az aduit papillom ák vagy 
papillom atosisok között. Gyermekek recurrens laryn
gealis papillom atosisában a HPV 11, a felnőttek szoliter 
papillom áiban inkább a HPV 6 a gyakoribb (15). Ered
m ényeink összhangban vannak ezzel a megfigyeléssel, 
azonban a kis esetszám m iatt nem állíthatjuk, hogy iga
zolják azt. A két gyermek papillom atosisa egyaránt HPV
11-et tartalm azott. A HPV pozitív 3 aduit esetben a HPV 
6 és 11 aránya 2:1 volt. Nehéz megmagyarázni, hogy a 8 
papillom ás esetből 3 m iért lett HPV negatív. A DNS nagy
fokú degradációja nem  lehetséges, hiszen a virális amp- 
lim ereknél hosszabb, ß-globin génből szárm azó szekven
ciára ezek a szövetminták is pozitívnak bizonyultak. 
A virális DNS szelektív elvesztése nem  valószínű. Az sem 
valószínű, hogy a metszés síkjában nem  volt papillomás 
szövet, hiszen az általunk végzett metszés síkja csak 
néhányszor 10 pm távolságra volt attól a síktól, ahol a pa- 
tológus a papilloma diagnózisát felállította. Végső lehe
tőségként szóba jöhet, hogy ezeket a papillom ákat nem 
hum án papillom avírusok okozták.

Nagy esetszámú pachyderm ia laryngist tartalmazó 
szövetm inták in situ hibridizációval történő vizsgálata
kor valam ennyi szövet HPV negatívnak bizonyult, azon
ban egy ugyancsak nagy esetszámú, paraffinblokkokból 
kiinduló és PCR-t alkalmazó vizsgálat során a laryngealis 
pachyderm iák 10,5%-a HPV 16 DNS-t tartalm azott (10, 
13). Esetünkben az egyetlen HPV 16 pozitív pachydermia 
laryngis felveti azt a lehetőséget, hogy a 16-os típus oki 
tényezőként szerepelhet a korai laryngealis carcinogene
sis folyamatában. Az sem zárható ki azonban, hogy a 
pachyderm iás szövetrész diagnosztikus kimetszése so
rán a gége más régiójában elhelyezkedő laphámrákból 
szárm azó HPV 16 pozitív szövetfoszlánnyal szennyező
dött a m inta. Szokatlan jelenség, hogy 2 pachydermiás 
szövetm intában is HPV 11-et detektáltunk, hiszen ezt a 
típust általában nem tartják  onkogénnek. Valószínűnek 
tartjuk , hogy a 11-es típussal történt latens fertőzés és az 
egyéb okból vagy okokból kialakult pachyderm ia laryn
gis független együttes előfordulásáról van szó.

A nodulus laryngealisos szövetekkel az egészséges 
gégét modelleztük (22). Hitelesebbnek tarto ttuk  a daga
natos és a praemalignus elváltozásokkal azonos módon 
feldolgozott tum orm entes, de nem egészséges szövetek 
vizsgálatát, mint norm ál szöveteknek más m ódon törté
nő feldolgozása után azoknak a daganatos szövetekkel 
tö rténő  összehasonlítását. Az egyetlen esetben észlelt 
HPV 6 pozitivitás latens vírusfertőzést jelezhet.

A HPV detektálás jelentőségét jelzi, hogy nagyszámú 
gégerákos beteg követéses vizsgálata során a HPV pozi
tivitás bizonyult az egyik legérzékenyebb prognosztikai
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tényezőnek (5). A HPV tipizálás fontosságát jelzi, hogy a 
HPV 11 pozitív recurrens laryngealis papillomatosisban 
szenvedő betegek hosszabb klinikai kórlefolyásra és 
betegségük gyakoribb kiújulására számíthatnak, ráadá
sul nagyobb esélyük van arra, hogy benignus elváltozá
suk egy idő után malignusan elfajuljon (15).

Végül megállapíthatjuk, hogy az általunk végzett DNS 
preparálás és a PCR együttese megbízható m ódszer for
m aiinban fixált és paraffinba ágyazott szövetmintákból 
DNS szekvenciák kim utatására. Minthogy azonban a 
fixálás és a beágyazás fent em lített param éterei intézm é
nyenként különböznek, a m ódszer minden egyes intéz
ményre vonatkozóan egyedi beállítást igényel. Alkalma
zásával lehetőség nyílik nagy esetszámú m intákból retro
spektív vizsgálatok végzésére. A módszernek nemcsak 
tudományos, hanem diagnosztikus jelentősége is lehet. 
Rutin kórszövettani vizsgálatra beküldött szövetek u tó
lag bárm ikor megvizsgálhatok virális nukleinsavak vagy 
bármilyen -  prognosztikus vagy terápiás jelentőségű -  
celluláris géneltérés szempontjából.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetüket fejezik ki dr. 
Gomba Szabolcs egyetemi tanárnak, a Debreceni Orvostudo
mányi Egyetem Patológiai Intézete igazgatójának a vizsgálat
hoz felhasznált kórszövettani minták rendelkezésre bocsátásá
ért.
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ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

Pancreasbetegségekhez társuló cardiovascularis eltérések

Gyöngyösi Mariann dr.1, Takács Tamás dr.2, Jambrik Zoltán dr.1, Boda Krisztina dr.3, Czakó László dr.2 
és Csanády Miklós dr.1
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, II. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Csanády Miklós dr.)1
I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Lonovics János dr.)2 
Orvosi Informatikai Intézet (igazgató: Hantos Zoltán dr.)3

Fiziológiás körülmények között a pancreas a cardiovas
cularis rendszer m űködésére direkt m ódon kevéssé 
hat, annak ellenére, hogy a pancreasban term elődő hor
m onok közül az inzulin, glucagon és a som atostatin far- 
makológiás dózisban a myocardium kontraktilitását 
befolyásolja. A pancreas betegségei közül bizonyos 
pancreastumorok (insulinoma, glucagonoma, VIP-oma), 
az akut és krónikus pancreatitis cardiovascularis szö
vődményeivel számolni kell, ezek magát az alapbeteg
séget, ill. a betegség kim enetelét ugyancsak befolyásol
hatják. A nnak ellenére, hogy a pancreas tum oraiban az 
excessiven termelődő horm onok metabolikus hatásai 
uralják a klinikai képet, a horm onok cardialis és vascu
laris hatásai nem elhanyagolhatók. Az akut nekrotizáló 
pancreatitisben a pancreasból felszabaduló enzim ek és 
a gyulladásos m ediátorok szisztémás cardiovascularis 
hatásai az akut nekrotizáló pancreatitist „m ultiple or
gan disease”-zé alakítják, melynek egyik fontos form á
ja a cardiovascularis shock syndroma. A krónikus pan
creatitis egyik legismertebb szövődménye a pancreo- 
priv diabetes mellitus, em ellett nem specifikus cardialis 
elváltozások (pl. EKG-eltérések) is előfordulnak.

Kulcsszavak: pancreashormonok, pancreatitis, vérkeringés, 
EKG

A pancreas és a cardiovascularis rendszer közötti kór
élettani kapcsolat csak részben tisztázott, valószínűleg 
azért, m ert fiziológiás körülm ények között a pancreas a 
cardiovascularis rendszer m űködését direkt m ódon alig 
befolyásolja. Kóros körülm ények között azonban a 
pancreas akut vagy krónikus károsodása a diabetes mel
lhúson kívül cardiovascularis eltérést is okozhat.

Közleményünkben a leggyakoribb pancreasbeteg- 
ségek okozta carciovascularis szövődményeket foglaljuk 
össze, utalva klinikai jelentőségükre és előfordulási 
gyakoriságukra. A feldolgozás irodalmi áttekintés alap
ján készült. A pancreas betegségeihez társuló cardio
vascularis eltérések a gasztroenterológusok és kardio
lógusok szám ára term észetesen nem ism eretlenek, a 
pancreasmegbetegedések gyakori előfordulása m iatt

R ö v i d í té s e k :  ANP = akut nekrotizáló pancreatitis; ССР = krónikus kal- 
cifikáló pancreatitis; DIC = disszeminált intravascularis coagulatio; 
MDF = myocardial depressant factor; VIP = vasoactiv intestinalis pep- 
tid

Cardiovascular complications in pancreatic diseases.
U nder physiological conditions, the pancreas scarcely 
influences the function of the cardiovascular system, 
although the horm ones produced in the healthy p an 
creas (insulin, glucagon and som atostatin) affect the 
m yocardial contractility in pharm acological doses. 
Am ong the diseases of the pancreas, the pancreatic  tu 
m ours (insulinoma, glucagonoma and vipom a), fur
therm ore the acute and chronic pancreatitis involve 
cardiovascular complications, which influence the out
com e of the disease. Although the clinical p icture  is 
dom inated by the m etabolic changes of the excessively 
produced horm ones in pancreatic tum ours, the cardiac 
and  vascular effects of the horm ones may be consider
able. In acute necrotizing pancretitis, enzymes released 
from  the pancreas and inflam m atory m ediators tran s
form  acute necrotizing pancreatitis into “m ultiple o r
gan disease”; one of the im portant forms of this disease 
is the cardiovascular shock syndrome. One of the best- 
know n complications of chronic pancreatitis is the 
pancreoprive diabetes mellitus, and beside tha t other, 
nonspecific cardiac alterations (e. g. ECG-changes) may 
occur.

Key words: pancreatic hormones, pancreatitis, blood circula
tion, ECG-changes

azonban ezen összefoglaló m unka hasznos lehet a 
pancreasbetegségek kezelésének m indennapos gyakor
latában is.

Az egészséges pancreas és a cardiovascularis 
rendszer kapcsolata

Az egészséges pancreasban termelődő horm onok  (in
zulin, glucagon, som atostatin, pancreas polipeptid) kö
zül az inzulinnak, glucagonnak és som atostatinnak a 
m yocardium  kontraktilitását befolyásoló hatása ism ert, 
de ezen horm onok inotrop hatása csak farm akológiás 
dózisban, esetleg előzetesen károsodott szívizm on érvé
nyesül (54,56).

Az inzulin pozitív inotrop hatása függ az alkalmazott dózis
tól és a fajtól. Egészséges emberekben az intravénásán beadott 
inzulinnak nincs hatása a szívizom teljesítményére (2). Inzulin- 
dependens diabeteses betegekben az intravénás inzulin azon-

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 30. szám 1897



ban szignifikánsan növeli a myocardium kontraktilitását (54). 
Szupranziológiás dózisban az inzulin a patkány kamrai izom
rostokban pozitív inotrop hatású, Vetter és mtsai szerint a 
myocardiumra kifejtett kontraktilitást fokozó hatása nem az 
inzulin, hanem az inzulinszerű növekedési hormon receptorain 
keresztül érvényesül (56). Az izolált perfundált patkányszívben 
az inzulin nem befolyásolja sem a bal kamrai kontraktilitást, 
sem a coronaria átáramlást (43). Altatott kutyában viszont az 
inzulin (4 U/min) növeli a kontraktilitást, emellett azonban 
nem befolyásolja sem az artériás vérnyomást, sem a szívfrek
venciát (38). Ezzel ellentétben, éber patkányban az inzulin 
(1,5-15 mU/kg/min) szignifikánsan növeli az artériás vérnyo
mást és a szívfrekvenciát, kémiai sympathectomia viszont kivé
di az inzulin ezen hatását (13).

A glucagon regionális vasodilatator, a coronaria, hepaticus, 
mesenterialis, aorta és renalis ereket tágítja, míg kevéssé hat a 
splenicus és femoralis erekre (14). A glucagon az adrenalin és 
noradrenalin szintet emeli, ezen tulajdonsága miatt közvetve is 
befolyásolja a cardiovascularis rendszert (38). A szívizomban a 
glucagon pozitív inotrop és pozitív chronotrop hatású, ezen 
tulajdonság miatt a klinikumban a Ca-antagonista túladagolás 
okozta akut bal szívfél-elégtelenségben sikerrel alkalmazták 
(57). A glucagon pozitív inotrop hatásáért nemcsak maga a 
glucagon,hanem ennek metabolitja, a miniglucagon (glucagon 
19-29) is felelős (46).

A pancreas C-sejtjeiben termelődő somatostatin (10 6-1 0 '8 
M) a pitvari izomrostokon negatív inotrop hatású (11, 12). A 
pitvari izomrostok akciós potenciál időtartamát 10 8 M dózis
ban szignifikánsan csökkenti, az akciós potenciál amplitúdóját 
és a nyugalmi potenciált nem befolyásolja, csökkenti a befelé 
irányuló Ca-áramlást (10,27,45). Humán izolált kamrai izom
rostok kontraktilitását a somatostatin nem befolyásolja (12), 
míg a tengerimalac kamrai izomrostjain pozitív inotrop hatású 
(25).

A pancreasban termelődő pancreas polypeptid cardiovas
cularis hatása nem ismert (1. táblázat).

Élettani körülmények között a pancreasban termelődő hor
monok cardialis és vascularis hatásai elhanyagolhatók. Kóros 
körülmények között (pl. a pancreas endokrin tumorai) azon
ban teoretikusan a pancreasban nagyobb mennyiségben ter
melődő hormonok cardiovascularis hatásaival is számolni kell.

1. táblázat: A pancreasban termelődő hormonok 
farmakológiás dózisainak cardiovascularis hatásai

Hormon Hatás

Inzulin pozitív inotrop (speciestől függ) 
pozitív chronotrop (speciestől függ) 
artériás vérnyomást emeli (speciestől függ)

Glucagon pozitív inotrop 
pozitív chronotrop
vasodilatator/coronaria dilatator

Somatostatin pitvarban negatív inotrop 
kamrai izomroston pozitív inotrop 
(speciestől függ)

Pancreas
polypeptid cardiovascularis hatása nem ismert

A pancreas endocrin tumorainak 
cardiovascularis hatásai

A pancreas endocrin tumorai vagy izolált pancreas daganatok, 
vagy a „multiple endokrin neoplasia syndroma type 1” (MEN- 
1) részei. Leggyakrabban az inzulinoma fordul elő, kevésbé 
gyakori a glucagonoma, a somatostatinoma rendkívül ritka (5). 
Friesen és mtsai, Klöppel és mtsai kimutatták, hogy a MEN-1- 
ben gyakori az excessiven termelődő pancreas polypeptid (15, 
33), anélkül hogy bármilyen specifikus syndromát okozna. Az 
inzulinoma és a glucagonoma által nagyobb mennyiségben a 
vérkeringésbe jutó hormonok cardiovascularis hatásai azon

ban a hormonok specifikus hatásai (pl. hypoglycaemia) mellett 
elhanyagolhatók, a klinikai képet a hormonok anyagcserehatá
sai (hypo- ill. hyperglycaemia) uralják.

A pancreas tumoraiban termelődő egyéb hormonok közül 
a vazoaktív intestinalis peptid (VIP) fiziológiás körülmények 
között is direkt módon hat a keringésre és a szívre. A Said által 
1972-ben felfedezett 28 aminosavból álló peptid, a VIP a szív
ben pozitív inotrop, pozitív chronotrop hatású és tágítja a ko
szorúereket (51). A VIP élettani hatásaiért azonban a non-adre- 
nerg, non-cholinerg idegvégződésekben lévő neurotransz- 
mitter VIP a felelős. A pancreas VIP-omában (Verner-Morri- 
son syndroma) a keringésbe jutó nagymennyiségű VIP a gast
rointestinalis tünetek (hasmenés) mellett exsiccosist, hypokali- 
aemiát, hypovolaemiát okoz, következményes hypotoniával 
(WDHA szindróma: watery diarrhoea, /lypokaliaemia, hy- 
poachlorhydria) (21,53,55). VIP-omában a VIP direkt cardialis 
hatásai közül egyedül a pozitív chronotrop hatása lehet a klini
kai tünetek között számottevő.

A Zollinger-Ellison-syndromában termelődő gastrin car
diovascularis hatása még nagy mennyiség esetén is elhanyagol
ható. Bár Gersl és mtsai a macska, tengerimalac, és nyúl szívben 
gastrin-17 immunoreaktivitást találtak, legnagyobb mennyi
ségben a pitvari vagus rostok idegvégződéseiben (18), a gastrin 
direkt szívhatása azonban nem tisztázott. Lindstedt és mtsai, 
Lapidus és mtsai 256 nőbeteget vizsgálva megállapították, hogy 
12 év követési idő alatt a kezdeti magas éhgyomri szérum gast- 
rinszint pozitív korrelációt mutatott a később bekövetkező 
myocardialis infarctus előfordulási gyakoriságával (35, 41). 
Akut myocardialis infarctusos betegekben a plazma gastrin 
szint a tünetek kezdetétől számított 6 óra múlva emelkedett, 
majd fokozatosan csökkent (23). A hypergastrinaemia és az 
ischemiás szívbetegség közötti direkt kapcsolat azonban tisztá
zatlan. Az intravénásán beadott szintetikus gastrinszerű penta- 
peptid a keringésben csak minor elváltozásokat okoz, az arté
riás vérnyomást és a szívfrekvenciát kissé emeli (42). Smith és 
mtsai kimutatták, hogy a gastrin histamint szabadít fel, fel
tételezhetően a gastrin keringésre gyakorolt hatásában a hista- 
min is részt vehet (52).

Az akut pancreatitishez társuló 
cardiovascularis szövődmények

Lefer és mtsai 1971-ben akut pancreatitisben negatív 
inotrop hatású anyagot m utattak ki, melyet myocardial 
depressant factornak (MDF) neveztek el (40). További 
vizsgálataik alapján feltételezték, hogy az akut nekro- 
tizáló pancreatitisben a negatív irányú cardiovascularis 
hatásokért a gyulladt pancreasból kiszabaduló MDF a 
felelős. A későbbiek során azonban az MDF-t izolálni 
nem sikerült. Más szerzők vizsgálatai alapján azonban 
kiderült, hogy az akut nekrotizáló pancreatitisben (ANP) 
számos olyan anyag termelődik (gyulladásos m ediáto- 
rok, horm onok, enzimek stb.), amelyek közvetve vagy 
közvetlenül befolyásolják a keringési szervrendszer m ű 
ködését. Ezek egy része a nekrotizáló pancreasból sza
badul fel, m ásik része a fehérvérsejtekből, m onocyták- 
ból, throm bocytákból, m acrophagokból felszabaduló 
vazoaktív gyulladásos m ediátor (tum or necrosis faktor 
alpha, interleukin 1,6 és 8 és más cytokinek, leukotrienek 
stb.), melyek a vérben proteolitikus cascade-ot és szö
vetdestrukciót, a májban akut fázis fehérje szintézist 
indítanak el (22). E két tényező együttes hatására az ANP 
multiszisztémás betegséggé alakulhat (1,47). A pancreas
ból a keringésbe jutó lecitináz (aktív foszfolipáz A) a 
lecitint, a surfactant egyik kom ponensét emészti, m ely
nek következménye a hypoxia, atelectasia, pneum onia, 
pleuralis effusio és súlyos esetben a felnőttkori resp irá
ciós distressz-szindróm a (22). Az aktivált tripszin koagu-
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lációs zavarokhoz vezethet, következménye a disszemi- 
nált intravascularis coagulatio. A gyulladásos mediáto- 
rok közül a bradikinin felelős a hypotensio kialakulásá
ért. A bradikinin ezenfelül negatív inotrop hatású, értágí- 
tó, a pulmonalis erek kivételével a microvascularis per- 
meabilitást fokozza. Egyéb kísérleti adatok a kallikrein- 
kinin, a prosztaglandin rendszer és a kom plem ent cas
cade aktiválódását m utatták ki (4, 22). Chardavoyne és 
mtsai az ANP-ben fokozottan keletkező szabad oxygen 
gyökök káros hatását írták le (7). Az ANP-ben a cardio
vascularis funkciókat befolyásolja még a hypovolaemia, 
hypocalcaemia, acidosis, hypo- ill. hyperglycaemia, hy
pertriglyceridaem ia (2. táblázat).

2. táblázat: A cardiovascularis rendszer működését 
befolyásoló tényezők akut nekrotizáló pancreatitisben

Tényező Hatás

A pancreasból felszabaduló anyagok:
hypo/hyperglycaemia 
negatív inotrop 
coagulatiós zavarok 
DIC
respirációs distressz- 
szindróma 

sejtkárosodás

negatív inotrop 
vasodilatator 
vascularis
permeabilitást fokozó 

prosztaglandinok, thromboxan A2, negatfv/pozitív inotrop 
kininek, cytokinek, leukotrienek, thrombosiskészség
komplement cascade termékei

Vértérfogat-csökkenés előterhelés csökkenése
Anyagcserezavarok acidosis,

elektrolitzavarok
hypertriglyceridaemia

Invazív hem odinam ikai vizsgálatok m egerősítették 
az ANP-t kísérő kedvezőtlen cardiovascularis változáso
kat. Lefer és mtsai az ANP kezdete u táni 4-6. órában, 
DiCarlo és mtsai, valamint Ito és m tsai az ANP első 5 
napján figyeltek meg systolés szívizomfunkció-csökke- 
nést (9, 29). Altimari és mtsai, Bradley és mtsai, Cobo és 
m tsai és még sokan azonban nem tudták igazolni a 
csökkent szívizomfunkció tényét ANP-ben (3,6,8,19,26, 
50). Ez utóbbihoz hasonlóan, az ANP-es nyulakon végzett 
echocardiographiás vizsgálataink a bal kam rai ejectiós 
fractióban nem m utattak változást (30). Bradley és mtsai, 
DiCarlo és mtsai, Ito és mtsai ANP-es betegekben magas 
perctérfogatot és csökkent perifériás vascularis resisten- 
tiát találtak, mely hasonlít a hyperdynam iás shock he
m odinam ikai változásaihoz (6, 9, 29). Hasonlóképpen, 
ANP-es nyulakban végzett echocardiographiás vizs
gálatainkban emelkedett perc- és pulzustérfogatot m ér
tünk, mely a folyadékpótlással nem  kezelt ANP-es álla
tokban az ANP 24. órájában csökkent, utalva a hypo
volaemia káros hatására a hyperdynam iás keringési 
állapotban. Emellett a bal kam ra korai, reverzibilis dias- 
tolés zavart m űködését és ugyancsak reverzibilis 
balkam rai dilatatiót m értünk, mely hasonló a septikus 
shock hem odinam ikai változásaihoz (28, 44). Feltételez

hető, hogy ezen cardialis eltérésekért a gyulladt pan
creasból a keringésbe jutó, a szívizomra közvetlenül ható 
gyulladásos m ediátorok (prosztaglandinok, bradikinin 
stb.) a felelősek. Az ANP egyéb cardiocirculatoricus szö
vődm ényei a tachycardia, nem  specifikus EKG-eltérések, 
arrhythm ia, repolarizációs zavar (22,48).

A pancreas krónikus gyulladását kísérő 
cardiovascularis szövődmények

Geller és mtsai 647 krónikus recidiváló pancreatitises be
teget vizsgálva megállapították, hogy betegeik 7%-ában 
fordult elő„pancreatocardiac syndrom a”, azaz organikus 
szívbetegség nélkül mellkasi fájdalom, artériás hypoto
nia, az EKG-n low voltage és extrasystolés arrhythm ia
(17). Geller és mtsai és Govindan és m tsai szerint a pan- 
creatocardiac syndrom áért valószínűleg a biogen ami- 
nok anyagcseréjének zavara, a csökkent szérum  inzulin
szint, ill. emelkedett C-protein-szint a felelős (17,20).

Sokkal gyakoribb a krónikus kalcifikáló pancreatitis 
(ССР) szövődményeként előforduló pancreopriv diabe
tes m ellitus (36,37). A diabetes mellitus cardiovascularis 
szövődményei jól ism ertek, a diabetes mellitus etiológiá- 
játó l függetlenül a m acro- és m icroangiopathia, a követ
kezményes ischemiás szívbetegség (ISZB), a balkam ra 
systolés és diastolés funkciózavara, szisztémás hyperten
sio okozta szívizom-károsodás (16, 31, 34, 49). A hyper
triglyceridaem ia, mely az ISZB másodlagos rizikófakto
ra, szintén gyakoribb krónikus kalcifikáló pancreatitis
ben.

Kiss és mtsai 289 organikus szívbetegség nélküli, 
krónikus pancratitisben szenvedő beteg EKG eltéréseit 
vizsgálva betegeik 67%-ában találtak különböző típusú 
EKG-eltéréseket. Leggyakoribb volt a vagotonia, jobb 
kam rai terhelés jelei, vegetatív T-hullámok előfordulása 
és a hypokaliaemia EKG jelei (32).

Tizenhét alkohol-indukálta CCP-s beteget echocardio- 
graphiával vizsgálva megállapítottuk, hogy CCP-s betegeink 
41%-ában az echocardiographia mérsékelt fokú koncentrikus 
balkamra hypertrophiát mutatott, az egész CCP-s betegcsopor
tot tekintve ez határértékű volt (balkamra hátsó fal diastolés 
vastagsága CCP: 9,5 ± 0,7 vs kontroll: 9 ± 0,4 mm; p < 0,01, az in
terventricularis septum diastolés vastagsága CCP: 11 ± 0,9 vs 
kontroll: 10 ±0,5; p < 0,01). A szisztémás hypertensio nélküli 
mérsékelt fokú bal kamra hypertrophia magyarázata nem egy
értelmű. A vizsgált 17 CCP-s beteg 71%-a szenvedett diabetes 
mellhúsban (59%-ban inzulindependens, 12%-ban nem inzu- 
lindependens), a betegek 53%-ában mértek több alkalommal 
emelkedett szérum triglyceridszintet. Szisztémás hypertensio 
nem fordult elő. A balkamra hypertrophiát mutató CCP-s be
tegek között azonban nem volt gyakoribb sem a diabetes mel
litus, sem a hypertriglyceridaemia, bár kétségtelen, hogy egyik 
metabolikus változás sem okoz szisztémás hypertensio nélkül 
önmagában balkamra hypertrophiát. A transmitralis Doppler
áramlásból meghatározott bal kamrai diastolés jellemzők kö
zül a késői diastolés áramlás csúcssebessége (PA) (CCP: 58 ± 13 
vs kontroll: 45 ±15 cm/s, p<0,05) és a kora- és késődiastolés 
áramlás csúcssebessége közötti hányados (PE/PA) (CCP: 
1,1 ±1,3 vs kontroll; 1,3 ±0,3, p<0,05) különbözött szignifi
kánsan a CCP-s és a kontrollcsoport között. A többi diastolés 
paraméterben (késődiastolés áramlás csúcssebessége = PE, a 
koradiastolés áramlás gyorsulása, ill. lassulása, diastolés telő- 
dési idő, a kora- és késődiastolés idő-sebesség integrál, bal
kamrai telődési frakció, pitvari kontrakció okozta késői telő- 
dési frakció) nem találtunk eltérést (24). CCP-s betegeinkben a 
balkamra diastolés funkció zavarának kialakulásában több té

hormonok
myocardial depressant factor (?) 
foszfolipáz A, lecitináz

szabad oxigén gyökök 
Gyulladásos mediátorok 
bradikinin
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nyező játszhatott szerepet. Az egyik a diabetes mellitus, mely jól 
ismert módon, egyéb kísérő tünetek (pl. hypertensio) nélkül 
önmagában is balkamra diastolés diszfunkcióhoz vezet. 
Ugyancsak rontja a bal kamrai disztenzibilitást a kamrai izom
rostok hypertrophiája is. A hypertriglyceridaemia csak közve
tett módon avatkozik a bal kamrai diastolés funkció zavarába.

A pancrasbetegségek és a cardiovascularis rendszer 
közötti kapcsolatot összefoglalva: fiziológiás körülm é
nyek között a pancreas a cardiovascularis rendszer m ű
ködését direkt módon alig befolyásolja annak ellenére, 
hogy a norm ális körülmények k ö zö tt a pancreasban ter
melődő horm onoknak cardialis, ill. cardiovascularis 
hatása kim utatható. A pancreas tum oraiban term elődő 
nagyobb mennyiségű, cardialis hatású  horm onok (in
zulin, glucagon, VIP) közvetlen szívhatása m ár szám ot
tevő lehet, de a klinikai képet többnyire a horm onok 
anyagcserehatása uralja. Az akut nekrotizáló pancreati- 
tisben a pancreasból a vérkeringésbe jutó enzimek és a 
gyulladásos mediátorok ugyancsak befolyásolhatják a 
cardiovascularis rendszer m űködését. A krónikus p an 
creatitis jellegzetes, a szív-érrendszer működését be
folyásoló szövődménye a pancreopriv  diabetes mellitus, 
emellett egyéb nem specifikus cardiovascularis eltérések 
is előfordulnak.
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A TERÁPIA KÉRDÉSEI

Hemodializált betegek ACE-gátló kezelésének gyakorlata

Pató Éva dr. és Radó János dr.
Fővárosi Uzsoki utcai Kórház III. Belgyógyászati (Nephrologia-Hypertonia) Osztály (osztályvezető főorvos: Radó János dr.)

A szerzők három műveseállomáson vizsgálták hyperto- 
niás hemodializált betegek vérnyomáscsökkentő keze
lése során az angiotenzinkonvertáló enzimgátló Cap
topril és enalapril napi adagját, valam int ezen gyógy
szerek napi adagja és az egyéb, egyidejűleg alkalmazott 
vérnyomáscsökkentők számának összefüggését. Anti
hypertensiv kezelésben 133 hemodializált beteg közül 
104 részesült, ezen belül ötvenhárm án kaptak angio
tenzinkonvertáló enzimgátlót. Három műveseállomás 
captoprilt szedő 23 betegének és 2 állom ás enalaprilt 
szedő 17 betegének adatai voltak alkalm asak feldolgo
zásra. Az egyes műveseállomásokon alkalm azott átla
gos captopril adagok (111, 61 és 26 m g/nap) között a 
különbség szignifikáns volt. Az átlagos enalapril adagot 
illetően (18 illetve 12,9 m g/nap) azonban nem  volt szig
nifikáns különbség. Szignifikáns korrelációt találtak 
captopril a dózisa és a gyógyszerkombinációk száma 
között: r = 0,46, p < 0,05. Ugyancsak szignifikáns volt a 
korreláció az enalapril adagja és az alkalm azott gyógy
szerkombinációk között: r = 0,50, p<0,05 . Ezek az 
összefüggések, valamint 4, legnagyobb adag captoprilt 
szedő beteg esetének elemzése arra utalnak, hogy na
gyobb angiotenzinkonvertáló enzimgátló adagok ál
talában azokban az esetekben kerültek alkalmazásra, 
ahol a vérnyomás rendezéséhez több antihypertensiv 
szer együttes adására volt szükség, vagyis a reziszten- 
sebb hypertoniában szenvedő betegeknél.

Kulcsszavak: hemodialízis, hypertonia, angiotenzinkonvertá
ló enzimgátló

A carciovascularis m orbiditás és mortalitás legfőbb rizi
kófaktora a hypertonia (19). A végstádiumú krónikus 
vesebetegek -  akiknek szám a hazánkban is folyamatosan 
emelkedik (1) -  cardiovascularis eredetű mortalitása 
sokszorosan meghaladja az átlag népességét (3), mivel az 
uraem iás állapot a hypertonián kívül szám os patoge- 
netikai faktoron (lipidháztartásban bekövetkező válto
zások, a kalcium háztartás abnormalitásai, uraem iás toxi- 
nok stb.) keresztül felgyorsítja az arteriosclerosis és a 
balkam ra hypertrophia kialakulását (9,15).

A keringő és lokális renin-angiotenzin rendszerek 
szerepe a hypertonia kialakulásában, a cardiovascularis 
betegségek előidézésében, fenntartásában és progresz-

ACE-inhibitor therapy in hemodialysed patients.
Authors studied the daily dose of angiotensin conver
ting enzyme inhibitor captopril and enalapril in pa
tients w ith hypertension on regular hemodialysis of 
three hemodialysis units, and  the relationship between 
the daily doses of angiotensin converting enzyme in
hibitors and the number of sim ultaneously used other 
antihypertensive agents in the same patients. 104 out of 
133 hemodialysed patients were treated w ith antihy
pertensive agents, 53 patients received angiotensin con
verting enzym e inhibitor. The data of 23 captopril treat
ed patients in 3 dialysis units and data of 17 enalapril 
treated patients in 2 dialysis units were used as the basis 
of the study. The difference between the average daily 
doses of captopril applied at the different hemodialysis 
units was significant (111,61 and 26 mg/day). However 
the difference between the average doses o f enalapril 
was not significant (18 and 12.9 mg/day). The correla
tion was found to be significant between the dose of 
captopril and the num ber of sim ultaneously used anti
hypertensive agents: r = 0,46, p < 0.05. The correlation 
was also significant between the dose of enalapril and 
the num ber of combinations of other antihypertensive 
agents: r =  0.50, p < 0.05. These relations and the analy
sis of antihypertensive therapy of 4 patients, receiving 
the largest doses of captopril suggest that larger doses 
of angiotensin convering enzym e inhibitors were used 
in the more resistant hypertensive patients, where more 
antihypertensive agents were needed to be adm inis
tered to control the blood pressure.

Key words: hemodilaysis, hypertension, angiotensin convert
ing enzyme inhibitor

sziójában m a m ár bizonyított (7, 12). A renin-angioten
zin rendszerre ható ACE-gátlók áttörést jelentettek a 
hypertonia, a congestiv szívelégtelenség kezelésében 
(22), az akut myocardialis infarctust követő cardiopro- 
tectiv terápiában (24), és a vesefunkciók megőrzésében, 
különösen diabeteses nephropathiában (21). Végstádiu
m ú vesebetegek esetében az ACE-gátlóknak a vesebeteg
ség progressziójára gyakorolt kedvező hatásait m ár nem 
élvezhetjük, de ki kell használnunk m indazt az előnyt, 
am it az ACE-gátlók a cardiovascularis megbetegedések 
prevenciójában nyújthatnak [nem  elfeledkezve néhány, 
csak ebben a populációban adódó problém áról, m int az 
erythropoetinképzésre gyakorolt negatív hatás még le
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nem  zárt kérdése (5,25), valamint egyes dializáló m em 
bránokkal való súlyos interakció (4)]. Fontos tényező, 
hogy  m inden egyes dialíziskezelés volumenelvonása a 
renin-angiotenzin rendszer stim ulálásával jár.

A dializált betegek hypertoniájának kezelése olykor 
különösen nehéz feladat. Régebben -  a helyzet jellemzé
sére em lítjük -  a betegek 15%-ában a hypertonia kizáró
lag bilateralis nephrectomiával volt kiküszöbölhető. Ma 
a rendelkezésre álló vérnyomáscsökkentők különböző 
kombinációival legtöbbször elérhető a kívánt hatás. A 
kezelés megtervezésekor figyelembe kell venni a vese
elégtelenségben megváltozott pharm acokinetikát és az 
egyes gyógyszerek dializálhatóságát (9). Az antihyper
tensiv gyógyszerek dializált betegek esetében javasolt 
átlagos adagja azonban a klinikai gyakorlatban nem  
m indig  bizonyul elegendőnek a vérnyom ás csökkentésé
hez.

Jelen m unkánkban 3 m űveseállom ás hemodializált 
betegeiben vizsgáltuk a vérnyom áscsökkentő terápia 
gyakorlatát és annak hatásosságát, elsősorban az ACE- 
gátlók szempontjából. Különös figyelm et fordítottunk az 
ACE-gátlók adagolására.

Betegek és módszerek
A három műveseállomáson a vizsgált időszakban 133 beteg 
hemodialízis kezelése folyt. A 133-ból 104 hypertoniás beteg 
volt, akik közül 53 kapott ACE-gátló kezelést (23 captoprilt, 19 
enalaprilt, 7 perindoprüt, 3 cilazaprilt és 1 benazeprilt). Össze
hasonlítást csak azon ACE-gátlók esetében tettünk, amelyeket 
az egyes állomásokon legalább 5 beteg kapott. (A perindopril 
esetében ez a feltétel nem teljesült.) Ennek figyelembevételével 
mindhárom állomás captoprilt szedő, illetve 2 állomás enalap
rilt szedő betegeinek adatai voltak alkalmasak az összehason
lításra. [Összesen 40 beteg, 23 captoprillal kezelt beteg (10 férfi 
és 13 nő, átlagos életkor 56,7 ±4,8 ill. 63,69 ±3,23 év) és 17 
enalaprilt szedő beteg (12 férfi és 5 nő, átlagos életkor 
46,8 ±2,39 ill. 51 ±3,99 év)].

Vizsgáltuk az egyes állomásokon az ACE-inhibitorok alkal
mazásának arányát a vérnyomáscsökkentő terápiában és vala
mennyi ACE-gátlót szedő beteg esetében a gyógyszerkombiná
ciók számát és az egyes ACE-gátlók adagjait. Elemeztük a nem 
ACEI vérnyomáscsökkentők használatának gyakoriságát.

A vérnyomásértékek megadása a következő alapon történt: 
egy önkényesen kiemelt hónap alatt kiszámítottuk valamennyi 
beteg minden dialízis kezelésének indulásakor mért vérnyomá
sának átlagát. így egy vérnyomásérték jellemzett egy dializált 
beteget. A captoprillal, illetve enalaprillal kezelt betegek„egy-egy” 
vérnyomásértékéből csoportátlagot képeztünk (mean ± SEM). A 
volumendependenciáról a dialízisek közötti testsúlynöveke
désből következtettünk (az egyes csoportokba az átlagok szá
mítása a vérnyomásátlagok számításával azonos módon tör
tént). Vizsgáltuk az adott ACE-gátló dózisa és az egyidejűleg al
kalmazott egyéb vérnyomáscsökkentők számának összefüg
gését (regressziós kapcsolatát). Az egyes csoportok közötti 
összehasonlításra a kétmintás t próbát használtuk.

Eredmények

Az egyes állomásokon az antihypertensiv kezelésben 
részesülők aránya hasonló volt, 73% az A állomáson, 77% 
а В állomáson, illetve 80% a C állom áson. Az ACE-gátlók 
alkalm azásának aránya a vérnyom áscsökkentő teráp iá
ban azonban jelentősen különbözött. ABC sorrendben 
75,58 illetve 40% volt. M onoterápiában kapott ACE-gát
lót 6 beteg (3 captoprilt, 2 cilazaprilt és 1 benazeprilt), 9

beteg kettő, 17 beteg három, 13 beteg négy, 8 beteg ötféle 
vérnyom áscsökkentőt szedett. Az ACE-gátlók mellett az 
egyéb vérnyom áscsökkentők között a leggyakrabban 
kalcium -antagonistát (42 esetben az 53 beteg közül) kap
tak a betegek, ehhez képest kb. 50%-kal kevesebb esetben 
került sor perifériás hatású antiadrenerg gyógyszerek 
(21 esetben), centrális hatású antiadrenerg gyógyszerek 
(18 esetben), és béta-blokkolók (17 beteg esetében) alkal
m azására, diuretikum ot 13 beteg szedett és az arteriolák 
sim aizom zatára ható értágító minoxidilt, illetve dihidra- 
lazin sulfátot összesen 3 beteg kapott. Az adott ACE- 
gátlót valam ennyi beteg több hónapon (éven) át szedte, 
min. 2, max. 63 hónapon át. A captoprilt szedő egyes be
tegcsoportok között az átlagos életkort, a dialíziskezelé
sek közötti súlynövekedést, valamint a gyógyszer-kom
binációk szám át illetően nem  volt szignifikáns különb
ség. Az egyes állomások által alkalmazott átlagos capto- 
pril adagok között a különbség szignifikáns volt, ugyan
csak szignifikáns különbséget találtunk a systolés vér
nyomásátlagokban (valamennyi csoport egymáshoz való 
viszonyításában), valamint a diastolés vérnyomást il
letően az A és B, valamint а В és C állom ások között (1. 
táblázat).

1. táblázat: A captoprü adag, az alkalmazott 
vérnyomáscsökkentők száma és a vérnyomás átlagértékei 
a különböző műveseállomásokon

Műveseállomás A
(n = 8)

В
(n = 9)

C
(n = 6)

Csoportok
közötti

összehasonlítás

Életkor (év)
Két dialíziskezelés

64,6±3,0 53,9±5,3 65,5±5,3 NS

közötti súlynöve
kedés (kg) 1,9±0,2 2,6±0,3 2,4±0,2 NS

Captopril adag 111 ±21 61 ±7,0 26 ±4,0 A-B*,A-C**,
(mg/nap)

V érnyomáscsökkentő
B-C**

gyógyszerek száma 3,4±0,4 3,6±0,4 2,3±0,6 NS
Systolés vérnyomás 126±2,4 158±4,0 138±4,9 A-В**, B-C**,

(Hgmm) A-C*
Diastolés vérnyomás 74±0,8 88±2,0 76±2,6 A-B**,B-C**,

(Hgmm) A-C NS

Átlag ± SEM; * p < 0,05;**p<0,01; NS nem szignifikáns

Szignifikáns korreláció volt a captopril dózisa és a 
gyógyszerkombinációk száma között: r = 0,46, p<0,05 
(1. ábra).

А В és C állomás enalaprilt szedő betegcsoportjainak 
összehasonlítása során szignifikáns különbséget csak a 
diastolés vérnyomásértékek átlagában találtunk, de az 
alacsonyabb átlagos diastolés vérnyom ásérték a kisebb 
átlagdózisú enalaprilt kapó betegcsoportban volt talál
ható (2. táblázat).

Az enalapril adagja és az alkalmazott gyógyszerkom
binációk között szignifikáns korrelációt találtunk: 
r = 0,50, p < 0,05 (2. ábra).

Az egyes állomásokon alkalmazott ACE-gátló adagok 
között a legnagyobb különbség a captopril tekintetében 
volt. (Napi 75 mg-ot meghaladó dózisban csak egy m ű 
veseállomáson alkalm aztak captoprilt.) Ezért részletesen 
elem eztük annak a négy betegnek a kortörténetét, akik 
150, illetve 200 m g/nap adagban szedték a gyógyszert.

1904



1. ábra: Összefüggés a captopril dózisa 
és a gyógyszer-kombinációk száma között

2. táblázat: Az enalapril adag, az alkalmazott 
vérnyomáscsökkentők száma és a vérnyomás átlagértékei 
a különböző műveseállomásokon

Műveseállomás В
(n = 5)

C
(n = 12)

Csoportok
közötti

összehasonlítás

Életkor (év)
Két dialíziskezelés 

közötti súly-

46,0 ± 2,3 51,3 ±4,0 NS

növekedés(kg) 
Enalapril adag

1,9 ± 0,2 2,7 ± 0,3 NS

(mg/nap) 
Vérnyomás- 

csökkentő gyógy-

18,0 ± 2,0 12,9 ±2,2 NS

szerek száma 
Systolés vérnyomás

3,6 ± 0,5 3,2 ± 0,3 NS

(Hgmm)
Diastolés vérnyomás

160,6 ±5,8 144,2 ±5,1 •NS

(Hgmm) 90,7 ± 3,2 79,1 ±2,0 B-C**

Átlag ± SEM; * p < 0,05;**p < 0,01; NS nem szignifikáns

2. ábra: Összefüggés az enalapril dózisa 
és a gyógyszer-kombinációk száma között

A jelenleg 150 mg/nap captoprilt szedő három beteg eseté
ben korábban, a hemodialízis bevezetése előtt 37,5-75 mg/nap 
közötti kezdő adagokat a klinikum alakulása alapján fokoza
tosan emelték 150 mg/nap-ig többféle vérnyomáscsökkentő

(különböző kalciumantagonisták, prazosin és guanfacin) 
együttes alkalmazása mellett. A dialízis bevezetését követően a 
korábban nagy adagban alkalmazott diuretikumot elhagyták, a 
megfelelő vérnyomásértékek biztosításához az egyéb gyógy
szerek számát, illetve adagját nem látszott célszerűnek tovább 
emelni.

A negyedik beteg kortörténetét, aki a vizsgálat idején a leg
nagyobb (200 mg/nap) captopril adagot kapta, részletesebben 
ismertetjük: A 61 éves férfi beteg kórelőzményéből krónikus 
glomerulonephritis, hypertonia, 1990-től fokozatosan progre- 
diáló krónikus veseelégtelenség, 1993-ban CT-vel igazolt abdo
minalis aorta aneurysma érdemel kiemelést. 1994 májusában, a 
hemodialízis megkezdésekor napi 37,5 mg captoprilt szedett, 
napi 60 mg nifedipin mellett. Hypertoniája a következő fél 
évben mind súlyosabbá vált (eszméletvesztést is kiváltó vér
nyomásemelkedéssel járó epizódok), a gyógyszer-kombinációk 
számának emelése mellett a captopril adagját napi 150 mg-ra 
kellett módosítani. A beteg aorta aneurysmája 1995 májusában 
dissecálódott, állapota válságosra fordult. A dissectiónak az 
aorta thoracalis szakaszától a jobb arteria iliaca communisig 
való kiterjedtsége miatt műtét nem jöhetett szóba. Intenzív osz
tályos kezelése során extrém magas vérnyomásértékei napokon 
át csak niprid infúzióval kiegészített kombinált kezeléssel 
voltak uralhatok. Állapotának stabilizálódását követően közel 
egy éven át csak az ötös vérnyomáscsökkentő kombináción 
belüli 200 mg captopril/nap adag (napi 150 mg metoprolol, 20 
mg amlodipin, 40 mg nifedipin retard, 8 mg prazosin mellett) 
biztosította a megfelelő vérnyomást és cardialis decompensatio 
kivédését. Jelen adatgyűjtést követő időszakban a beteg általá
nos állapota olyan fokban javult, hogy valamennyi vérnyomás- 
csökkentő gyógyszer napi adagja csökkenthető volt, a captopril 
tekintetében napi 150 mg-ra.

Megjegyezzük, hogy noha az erythropoetin  igény és 
az ACE-gátló adagok közötti összefüggés vizsgálata nem 
képezte a jelen tanulm ány célját, a kiemelt négy beteg 
közül három  beteg havi ery thropoetin  igénye az átlagos 
(20000 E/hó) alatti volt (28-30% -os célhem atokrit érték 
mellett). Az ACE-gátlóval összefüggésbe hozható mellék
hatást egyik beteg esetében sem tapasztaltunk. (Már köz
leményünk lezárása után ju to tt tudom ásunkra, hogy az 
egyik dializált betegnek a heti 3x8  mg perindopril 
helyett két héten át napi 3 x 8  mg perindoprilt adtak 
monoterápiában, minden mellékhatás nélkül. M indazon
által ezen adagolás mellett sem volt a beteg vérnyom ása a 
normális tartom ányban.)

Megbeszélés

Három műveseállomáson vizsgáltuk az ACE-gátlók al
kalm azásának gyakorlatát. Betegeinknél a dialízis előtti 
vérnyomásértékekkel szám oltunk, mivel irodalm i adatok 
arra utalnak, hogy ekkor tapasztalható a legmagasabb 
vérnyomás (11).

A dializált betegek hypertoniájának patogenezisében 
figyelembe kell venni többek között az extracellularis tér 
expanziójának a szerepét. Ezért vizsgáltuk a két dialízis
kezelés kö tö tti súlygyarapodás m értékét is, mely jelen 
tanulm ányunkban nem m utato tt az egyes csoportokat 
illetően szignifikáns különbséget.

A captoprilt szedő egyes csoportokban az alkalm azott 
átlagos adagok igen különbözőek voltak, de a vérnyom ás
átlagok egy csoport systolés értékének kivételével (158 
Hgmm) megfeleltek a ma elfogadott norm álértékeknek. 
A diastolés vérnyomásátlag valamennyi csoportban 90 
Hgmm alatti volt. Napi 75 m g-ot meghaladó captopril 
adag 4 betegnél fordult elő, és ezen esetekre is vonatko
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zott az az általános gyakorlat, hogy a gyógyszerek végső 
adagjai fokozatos emelés után  alakultak ki. A magasabb 
captopril adagok ezen betegek esetében indokoltak vol
tak és mellékhatás nem lépett fel. Az enalaprilt szedő 
m indkét csoportban meghaladta az átlagos napi adag az 
irodalom  által ajánlottat. (A 17 beteg közül 9-en szedtek 
10 m g-ot meghaladó adagban enalaprilt.) Mellékhatást 
nem  tapasztaltak. A nagyobb átlagadagot szedő csoport 
systolés és diastolés vérnyomásátlaga magasabb volt, 
utóbbi szignifikáns szinten.

Dializált betegek esetében az egyes ACE-gátlók ada
golására vonatkozóan az elmúlt években többször vál
tozott a vélemény. Az első ACE-gátló captopril beveze
tésének idején a nagyobb adagok alkalmazása gyakoribb 
volt (2, 26), erre biztattak azok a beszám olók is, melyek 
súlyos accelerált hypertonia szövődményeként kialakult 
dialízisigény megszűnéséről, a vesefunkció javulásáról
(18), illetve korábban bilateralis nephrectom iát szüksé
gessé tevő rezisztens hypertoniák sikeres kezeléséről szá
m oltak be nagy adagú captopril kezelés során (20). A far- 
m akokinetikai vizsgálatok azonban -  elsősorban akut 
hatást vizsgálva -  óvatosságra intettek és jelentős dózis
csökkentésre sarkalltak (6, 8, 14). A legújabb kutatások 
eredm ényei alapján ism ertté vált, hogy számos szem 
pont, m int pl. a fehérjékhez való kötődés, a dializálható- 
ság és az egyéb (hepaticus) eliminációs utak hiánya vagy 
megléte befolyásolja a különböző ACE-gátlók kiürülését, 
így m a a captopril az egyetlen ACE-gátló, melyet napon
ta kétszer ajánlanak adni, 50%-os dóziscsökkentéssel 
(10,23). Mivel normál vesefunkció esetén a captopril ma 
javasolt maximális adagja 300 mg, közepes adagja 150 
mg, jelen vizsgálat során a legtöbb beteg (23-ból 19) 
esetében használt 12,5 és 75 m g/nap közötti adag valószí
nűleg nem  haladja meg a megengedettet.

A captopril hazai alkalmazásáról dializált betegek 
antihypertensiv kezelése során két, ezen betegek kezelé
sének terén több évtizedes tapasztalatú m unkacsoport 
szám olt be. A captopril adásának indikációja a korábbi 
kom binált antihypertensiv terápia elégtelensége volt. 
K akuk és mtsai hemodializált betegeiknek egységesen 
napi 3 X 25 mg captoprilt adtak és az egyéb vérnyomás- 
csökkentő gyógyszerek adagját mérsékelték a lehetősé
gig. Mellékhatást nem tapasztaltak (13). M akó és mtsa 
6,25, illetve 12,5 mg/nap dózisban kezdték a gyógyszer 
adagolását, de kellő vérnyomáscsökkentő hatást a bete
gek felénél napi 75 mg captoprillal tudtak elérni (17).

Az enalapril esetében az irodalom  alapján a norm ál 
vesefunkció esetén adható dózis 25%-a ajánlott, ez 5-10 
m g/nap  (10, 14). Előrehaladott veseelégtelenség esetén 
dialíziskezelés nélkül a plazm a enalaprilat -  AUC (a kon
centráció-idő görbe alatti terület) csaknem egységesen 
emelkedett, míg dializált betegekben végzett farm ako- 
kinetikai vizsgálatok adatai m ind a plazma enalaprilat -  
AUC-ot illetően, m ind a klinikai hatásosságban jelentős 
különbségeket m utatnak (16).

Jelen vizsgálatunk során azt tapasztaltuk, hogy a két 
leggyakrabban alkalmazott ACE-gátló -  captopril és ena
lapril -  a dializált betegek egy részénél a norm ális vagy 
megközelítően normális vérnyomás eléréséhez nagyobb 
adagban került alkalmazásra, m int az irodalom  által ja 
vasolt. Mind a captoprilt, m ind az enalaprilt illetően szig
nifikáns korreláció volt az egyes ACE-gátló dózisok és az

alkalmazott vérnyomáscsökkentő kombinációk száma 
között. Ez az összefüggés, valam int az egyes esetek elem
zése arra utal, hogy nagyobb ACE-gátló adagok általában 
a rezisztensebb hypertoniás betegek kezelése során ke
rültek bevezetésre.

Dializált hypertoniás betegek vérnyomása számos 
okból változhat. Ha a megfelelő folyadékbevitel és a hae- 
modialízis ad ta vérnyomáscsökkentő lehetőségek kim e
rültek, a gyógyszeres kezelés terén is változtatni kell. 
Accelerált hypertoniás epizódok a renin-angiotenzin 
rendszer túlm űködésének szuppressziója kapcsán ren
deződhetnek és a későbbiekben ismét tartós egyensúlyi 
állapot alakulhat ki (11). Egyes rezisztens hypertoniás 
esetekben az egyéb vérnyomáscsökkentők m ellett az 
általunk vizsgált, jól dializálható captopril, illetve ena
lapril átlagosnál nagyobb adagjaival megfelelő vérnyo
máscsökkentő hatást sikerült elérni, anélkül, hogy ez 
mellékhatással, jelentős kockázattal járt volna.

Ezért válogatott esetekben ezen gyógyszerek átlagos
nál nagyobb adagjainak alkalmazását m egengedhetőnek 
tartjuk.

Köszönetnyilvánítás: Az adatok rendelkezésre bocsátásáért 
dr. Kiss István főorvos úrnak (Eurocare Tétényi úti Művese- 
állomása) és dr. Polner Kálmán főorvos úrnak (Nephrocent- 
rum Alapítvány Műveseállomása) tartozunk köszönettel.

Témánkat a (03/067/1993) a Népjóléti Minisztérium Egész
ségügyi Tudományos Tanácsa támogatta.
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Népjóléti Minisztérium tárcaszintű kutatási tématervek 1997-1999
T-01 K lin ikai és k ísérletes on k ológ ia 02 Ligeti Erzsébet 480/1996 700 04 Bagdy György 025/1996 300
01 Balázs György 296/1996 200 02 Lonovics János 637/1996 700 04 Csillag András 500/1996 500
01 Balázs Margit 320/1996 700 02 Lénárd László 390/1996 500 04 Csécsei György 350/1996 500
01 Bánfalvi Gáspár 541/1996 550 02 László Aranka 643/1996 500 04 Degrell István 134/1996 500
01 Bánhidy Ferenc 279/1996 200 02 László Ferenc if). 642/1996 300 04 Gallyas Ferenc 368/1996 350
01 Faragó Anna 503/1996 700 02 Lázár György 640/1996 400 04 Halász Béla 478/1996 650
01 Fésűs László 127/1996 800 02 Mandl József 448/1996 1000 04 Jancsó Gábor 585/1996 650
01 Gundy Sarolta 044/1996 200 02 Mózsik Gyula 385/1996 700 04 Janka Zoltán 580/1996 650
01 Hídvégi Egon 062/1996 500 02 Nemesánszky Elemér 396/1996 500 04 JulowJenő 028/1996 300
01 Hudecz Ferenc 115/1996 400 02 Pap Ákos 020/1996 600 04 Katona Ferenc 225/1996 300
01 leney András 558/1996 700 02 Pucsok József 168/1996 300 04 Knyihár Erzsébet 648/1996 500
01 Kovalszky Ilona 557/1996 450 02 Pár Alajos 031/1996 500 04 Kocsis Bernát 085/1996 750
01 Krajcsi Péter 475/1996 550 02 Rácz István 042/1996 200 04 Komoly Sámuel 160/1996 700
01 Kralovánszky Judit 255/1996 450 02 Szalay Ferenc 510/1996 300 04 Kása Péter 584/1996 700
01 Matolcsy András 365/1996 200 02 Sándor Attila 043/1996 300 04 Latzkovits László 641/1996 500
01 Molnár Péter Pál 330/1996 550 02 Sápy Péter 319/1996 500 04 Leonard Brian
01 Oláh Edit 256/1996 700 02 Telegdy Gyula 670/1996 1000 (összvonvx 073-al) 203/1996 0
01 Ottó Szabolcs 208/1996 550 02 Tulassay Zsolt 485/1996 700 04 Ligeti László 469/1996 700
01 Patthy László 070/1996 600 02 Varga Gábor 193/1996 700 04 Liposits Zsolt 638/1996 700
01 Sarkadi Balázs 212/1996 700 02 W ittmann Tibor 680/1996 400 04 Mike Árpád 201/1996 600
01 Schaff Zsuzsa 530/1996 1000 04 Nagy Zoltán 284/1996 650
01 Simon Károly 021/1996 200 T-03 G yógyszerkutatás, gyógyszerteráp ia 04 Nyakas Csaba 271/1996 400
01 Szabad János 660/1996 350 03 Arató Mihály 099/1996 300 04 Obál Ferenc if). 627/1996 550
01 Szentirmay Zoltán 110/1996 200 03 Barthó Loránd 375/1996 600 04 Palkovits Miklós 554/1996 1000
01 Székely György 147/1996 300 03 Borsodi Anna 132/1996 300 04 Penke Botond 620/1996 700
01 Száméi Irén 046/1996 550 03 Czéh Gábor 374/1996 400 04 Pongrácz Endre 227/1996 300
01 Sáfrány Géza 247/1996 350 03 Erdélyi Tóth Valéria 254/1996 600 04 Pénzes István 428/1996 300
01 Sápi Zoltán 231/1996 500 03 Faludi Gábor 520/1996 300 04 Pávics László 622/1996 700
01 Tímár József 542/1996 700 03 Fürst Zsuzsanna 568/1996 500 04 Rihmer Zoltán 041/1996 200
01 Venetianer Anikó 129/1996 600 03 Hernádi Ferenc 310/1996 400 04 Sik Attila 073/1996 950

03 Hársing László Gábor 123/1996 700 04 Szeifert György 142/1996 500
T-02 A nyagcsere folyam atok, 03 Jánoki Győző 061/1996 300 04 Szűcs Géza 096/1996 550
gastroen tero lóg ia , táp lálkozástudom ány 03 Kalász Huba 553/1996 400 04 Székely György 088/1996 350
02 Altorjay István 297/1996 400 03 Kiss János 196/1996 550 04 Sándor Péter 518/1996 300
02 Antal Magda 050/1996 250 03 Kéri György 562/1996 600 04 Trón Lajos 362/1996 200
02 Bajtai Attila 278/1996 400 03 Magyar Kálmán 444/1996 1000 04 Tóth Péter 194/1996 650
02 Dworschák Ernő 052/1996 500 03 Noszál Béla 447/1996 600 04 Tóth Ágnes 352/1996 400
02 Farkas Gyula 597/1996 400 03 Rónai András Z. 489/1996 700 04 Vécsei László 678/1996 700
02 Ferencz Antal 258/1996 300 03 Sperlágh Beáta 197/1996 700 04 Ádám György 078/1996 300
02 Fidy Judit 425/1996 500 03 Szentmiklósi József András 307/1996 400 04 Ádám Veronika 533/1996 1000
02 Gergely Pál 093/1996 500 03 Szolcsányi János 372/1996 1000
02 Gyires Klára 525/1996 300 03 Szpaszokukockaja Tatjana 497/1996 500 T-05 K lin ikai és k ísérletes im m u n o ló g ia
02 Gógl Árpád 404/1996 500 03 WengerTibor 569/1996 500 05 Benczúr Miklós 223/1996 550
02 Horváth Örs Péter 395/1996 700 03 Zsilla Gabriella 195/1996 300 05 Czirják László 399/1996 700
02 Kiss János 05 D. Tóth Ferenc 305/1996 200

(összevonva 265-tel) 266/1996 0 T-04 Az id eg i tevékenység k ísérlete  és klinikai 05 Falus András 560/1996 700
02 Kószó Ferenc 646/1996 300 kutatása 05 Füst György 430/1996 700
02 Lestár Béla 265/1996 500 04 Antal Miklós 076/1996 400 05 Gergely Péter 502/1996 700

Az oszlopok sorrendben: az irányvonal kódszáma; témavezető; sorszám; támogatás ezer forint/év
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05 Gidáli Júlia 221/1996 300 T-08 Környezeti tényezők egészségkárosító 11 Spat András 528/1996 1000
05 Gyódi Éva 220/1996 200 hatásai s azok megelőzése 11 Szabolcs István 261/1996 650
05 Haskó György 200/1996 400 08 Bánhegyi Gábor 449/1996 650 11 Szabó András 506/1996 590
05 Hoffer Izabella 113/1996 200 08 Fekete Andrea 561/1996 500 11 Szalay Katalin 192/1996 670
05 Húsz Sándor 589/1996 450 08 Gregus Zoltán 371/1996 500 11 Tamás Gyula 538/1996 430
05 Jánossy Tamás 579/1996 200 08 Gróf Pál 488/1996 700 11 Tóth Miklós 436/1996 500
05 Kopper László 559/1996 700 08 Horváth Am anda 177/1996 400 11 Ésik Olga 012/1996 460
05 Kramer Judit 218/1996 550 08 Kemény Lajos 583/1996 550
05 Matkó János 346/1996 700 08 Kerényi Tibor 144/1996 500 T - 12 Társadalom-orvostudomány és orvosetika
05 Mezei Györgyi 507/1996 450 08 Köteles György 014/1996 1000 12 Barabás Katalin 615/1996 150
05 Mándi Yvette 636/1996 400 08 Molnár Jenő 183/1996 400 12 Belicza Éva 354/1996 300
05 Mátyus László 359/1996 550 08 Márián Teréz 349/1996 400 12 Berbik István 411/1996 180
05 Nagy Lajos 552/1996 550 08 Németh Ilona 631/1996 500 12 Bereczki Dániel 361/1996 250
05 Pécsik Éva 215/1996 700 08 Paksy Katalin 240/1996 500 12 Blasszauer Béla 006/1996 180
05 Szakanecz Zoltán 314/1996 700 08 Pellet Sándor 336/1996 700 12 Blatniczky László 417/1996 120
05 Szekeres Júlia 005/1996 1000 08 Pórszász János 242/1996 500 12 Buris László 355/1996 300
05 Tóth Gábor 672/1996 700 08 Szabó D. László 248/1996 300 12 Csépe Péter 549/1996 150
05 Varga Lilian 210/1996 450 08 Thuróczy György 249/1996 300 12 Czeizel Endre 572/1996 200

08 Tompa Anna 241/1996 700 12 Dési Illés 603/1996 200
T-06 Kardiopulmonális és vesebetegségek 08 Tátrai Erzsébet 243/1996 500 12 Ember István 573/1996 300
kutatása, hypertonia 08 Ungváry György 244/1996 1000 12 Forgács Iván 275/1996 600
06 BodolayEdit 312/1996 350 08 Vincze István 189/1996 500 12 Jeges Sára 364/1996 180
06 Csanády Miklós 605/1996 300 12 Kálmán Zsófia 235/1996 250
06 Császár Albert 474/1996 300 T-09 Magzati és újszülöttkori megbetegedések 12 Károlyi György 440/1996 150
06 Forster Tamás 595/1996 350 kutatása 12 Molnár Péter 515/1996 300
06 Hantos Zoltán 591/1996 550 09 Balla György 136/1996 500 12 Pető Éva 623/1996 300
06 Hegedűs Katalin 091/1996 650 09 Cserháti Endre 555/1996 400 12 Rudnai Péter 184/1996 300
06 Hunyady László 535/1996 900 09 Doszpod József 268/1996 400 12 Schultheisz Emil 550/1996 150
06 Iványi Béla 588/1996 350 09 Gáti István 257/1996 400 12 Simon Tamás 476/1996 300
06 Jakab Gábor 423/1996 300 09 Kispál Gyula 381/1996 600 12 Szabó Gyula 661/1996 200
06 Kempler Péter 491/1996 300 09 Kovács László 644/1996 1000 12 Szende Béla 519/1996 300
06 Kiricsi Imre 157/1996 250 09 Körner Anna 508/1996 300 12 Szilárd János András 666/1996 300
06 Kiss Éva 582/1996 250 09 Maródi László 340/1996 500 12 Székelyné Kirkovits
06 Kollai Márk 471/1996 750 09 Molnár Miklós 564/1996 500 Magdolna 574/1996 500
06 Koller Ákos 524/1996 650 09 Méhes Károly 040/1996 450 12 Tahin Tamás 075/1996 300
06 Korányi László 162/1996 400 09 Papp Zoltán 477/1996 600 12 Temesváry Iris Beáta 671/1996 250
06 Kovács László 095/1996 850 09 Pál Attila 624/1996 500 12 Tényi Jenő 140/1996 0
06 Mikó Irén 302/1996 250 09 Sulyok Endre 004/1996 400 12 Tényi Jenő
06 Molnár Dénes 081/1996 200 09 Szathmári Miklós 484/1996 400 (összevonva 140-nel) 139/1996 120
06 Nagy Judit 406/1996 400 09 Szemere György 664/1996 300 12 Tóth László 270/1996 150
06 Németh Péter 401/1996 300 09 Sólyom János 522/1996 250 12 Varga Tibor 675/1996 300
06 Nánási Péter Pál 098/1996 400 09 Tulassay Tivadar 556/1996 1000 12 Vetró Ágnes 593/1996 200
06 Préda István 272/1996 250 09 Túri Ágnes 466/1996 200 12 Zonda Tamás 011/1996 260
06 Reusz György 511/1996 300 09 Tóth Miklós 565/1996 500
06 Rosivall László 523/1996 1000 09 Virágh Szabolcs 269/1996 500 T - 13 Mozgásszervi, érzékszervi,
06 Rudas László 654/1996 250 09 Vásárhelyi Barna 516/1996 200 fog- és szájbetegségek
06 Sonkodi Sándor 658/1996 300 09 Ács Zsuzsanna 023/1996 500 13 Arató András 509/1996 350
06 Sótonyi Péter 438/1996 250 13 Balogh Ádám 156/1996 400
06 Túri Sándor 673/1996 400 T-10 Fertőző és nem  fertőző betegségek 13 Benedek György 611/1996 400
06 Venetianer Pál 008/1996 1000 epidemiológiája 13 Bíró Vilmos 324/1996 550
06 Édes István 358/1996 750 10 Barcs István 064/1996 700 13 Boros Ildikó 455/1996 350

10 Bauer Pál 512/1996 250 13 Búzás Edit Irén 335/1996 350
T-07 Érrendszeri és vérképzőszervi 10 Czirók Éva 175/1996 700 13 Bálványossy Péter 048/1996 300
megbetegedések kutatása 10 Dávid Károly 234/1996 600 13 Bánóczy Jolán 452/1996 500
07 Balla József 116/1996 800 10 Emődy Levente 016/1996 500 13 Csönge Lajos 128/1996 300
07 Boda Zoltán 298/1996 600 10 Fejér György 463/1996 500 13 Czigner Jenő 687/1996 350
07 Borbényi Zita 607/1996 600 10 GönczölÉva 592/1996 700 13 Dux László 601/1996 500
07 Buday László 501/1996 800 10 Kiss László 036/1996 700 13 Fazekas Árpád 454/1996 400
07 Csiba László 575/1996 600 10 Lontailm re 182/1996 500 13 Fekete Károly 103/1996 400
07 Duda Ernő 602/1996 500 10 László Lajos 422/1996 500 13 Hatvani István 264/1996 400
07 Furka István 301/1996 400 10 Marton Anna 130/1996 500 13 Holló Gábor 482/1996 350
07 Földi János 222/1996 500 10 Nagy Károly 068/1996 800 13 Kovács Bálint 391/1996 400
07 Hollán Zsuzsa 408/1996 300 10 Szabó János 663/1996 600 13 Melegh Béla 377/1996 400
07 Hársfalvi Jolán 311/1996 600 10 Szűcs György 685/1996 235 13 Németh László 239/1996 400
07 Kappelmayer János 342/1996 500 10 Telegdy László 032/1996 425 13 Papp Andrea 625/1996 200
07 Karádi István 460/1996 700 10 Zala Judit 190/1996 225 13 Pytel József 369/1996 400
07 Kertai Pál 323/1996 300 13 Renner Antal 100/1996 400
07 Kiss Róbert Gábor 274/1996 600 T-l 1 Klinikai és kísérletes endokrinológia 13 Ribári Ottó 462/1996 700
07 Kovács L. Gábor 158/1996 600 11 Csermely Péter 493/1996 400 13 Röhlich Pál 537/1996 500
07 Lakatos Zsuzsanna 165/1996 500 11 Flerkó Béla 397/1996 600 13 Rátkay Imola 653/1996 200
07 Losonczy Hajna 124/1996 600 11 Gerendái Ida 496/1996 600 13 Salacz Tamás 101/1996 400
07 Machovich Raymund 529/1996 1000 11 Hrabák András 465/1996 430 13 Simonka János Aurél 657/1996 500
07 Monos Emil 499/1996 600 11 Jermendy György 049/1996 500 13 Szendrői Miklós 461/1996 350
07 Muszbek László 321/1996 1000 11 Jobst Kázmér 383/1996 300 13 Szepesi Kálmán 333/1996 500
07 Nemes Attila 467/1996 300 11 Lakatos Péter 571/1996 630 13 Sümegi Balázs 382/1996 700
07 Pajor Attila 494/1996 300 11 Makara Gábor 415/1996 1000 13 Süveges Ildikó 464/1996 700
07 Pogátsa Gábor 009/1996 300 11 Nagy Endre 327/1996 670 13 Sárvári András 688/1996 550
07 Telek Béla 300/1996 200 11 Rácz Károly 468/1996 600 13 Zelles Tivadar 457/1996 700
07 Tordai Attila 211/1996 600 11 Soltész Gyula 380/1996 670 13 Ádány Róza 328/1996 500
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I ATRO GÉN ÁRTALMAK

Méhen belüli eszköz hosszan tartó viselése után kialakult 
halálos sepsis

Novák László dr.
Szolnoki MÁV Kórház, Általános Sebészeti Osztály Szolnok (osztályvezető főorvos: Lőke Miklós dr.)

A szerző ism erteti egy 36 éves nő kortörténetét, akin 
életveszélyes septicus állapot alakult ki intrauterin  esz
köz több, mint 15 éves viselése után. A betegen sürgős
ségi hasmetszést végeztek, melynek során súlyos álta
lános gennyes hashártyagyulladást találtak, 20 cm át
m érőjű májtályogot és multiplex interintestinalis tályo
gokat ürítettek ki; az elhalt szöveteket kim etszették és 
oophorectom ia tö rtén t postoperativ folyamatos has- 
üregi öblítéssel. A beteg 4 napos intenzív osztályos ke
zelés során láztalan lett, a bélmozgások helyreálltak, de 
a postoperativ 4. napon agytályog m iatti kisagyi beéke
lődés következtében hirtelen meghalt.

Kulcsszavak: intrauterin eszköz, sepsis, májtályog, agytályog

Méhen belüli eszközt (interuterin  eszköz) Grafenberg 
alkalmazott először 1928-ban. Azóta számtalan közle
mény jelent meg előnyeiről, de igen gyakran annak hát
rányairól is. A leggyakoribb mellékhatás, illetve szövőd
m énytípusok a következők: 1. kilökődés; 2. vérzés; 3. fáj
dalom; 4. gyulladás; 5. perforatio; 6. terhesség; 7. fluor.

Irodalm i ritkaságnak szám ít a halálozás, leggyakrab
ban a Dalkon shield okozta sepsisről számoltak be, de ez 
az eszköz Magyarországon sohasem volt forgalomban. 
Más esetekben a fogamzásgátló használata a halálozással 
nem volt összefüggésbe hozható, egybeesésük véletlen- 
szerűnek bizonyult (1).

Esetismertetés

Cs. T.-né 36 éves nőbeteg 1995. június 8-án került sürgősséggel 
felvételre a Szolnoki MÁV Kórház II. Belosztályára. Elmondta, 
hogy jobb lába három héttel korábban erősen megdagadt, két 
nappal felvétele előtt kiadós napozást követően nagyon fájt a 
feje, hidegrázás mellett többször hányt, jobb felét gyengébbnek 
érezte. Felvétele napján állapota rosszabbodott, fejfájása foko
zódott, jobb lábát nem tudta felemelni. Egyéb panasza nem 
volt, széklete, vizelete rendben.

Felvételi statusa szerint sápadt, elesett nőbeteg, csökkent 
turgor, jobb lábszáron oedema. Hasa meteoristicus, nyomás
érzékenységet nem jelez, a has bal oldalát kissé feszíti, itt bi
zonytalan resistentia sejthető. Jobb oldali hemiplegia mellett 
kifejezett anaemia és hypokalaemia volt kimutatható.

Felvételekor sürgős koponya CT, ennek eredményeként agyi 
áttét gyanúja miatt ideggyógyászati konzílium, majd dehidrá- 
lás történt.

Fatal outcome in a sepsis caused by long tim e usage of 
intrauterine device. The au thor describes the case his
tory of 36 years of age w om an who developed gene
ralised peritonitis with m ultiple abscesses in liver and 
brain having worn in trauterine device under no control 
by gynecologist for m ore th an  15 years. D uring acute 
surgical intervention, abscess of the liver and  interin- 
testinale abscesses, were evacuated with excision of 
dead tissues. The patient underw ent also oophorecto
my with continuous postoperative peritoneal lavage 
and had been treated in intensive care un it for four 
days. She recovered, her bowel movement restored, her 
tem perature returned to norm al but she suddenly died 
due to cerebellar im pactm ent caused by brain-abscess.

Key words: IUD, sepsis, liver-abscess, brain-abscess

Június 9-én nőgyógyászati konzílium tö rtén t, ekkor a 
deformált, kalcifikált m éhen belüli eszközt eltávolították. 
A Douglas nem volt ledom borítva. A beteg elmondása 
szerint az intrauterin eszközt 15 éve viseli, orvosnál az 
eszköz felhelyezése óta nem  volt.

A hasi, kismedencei ultrahangvizsgálat során  az epe
hólyag mellett 17 cm-es, inhom ogén, karélyos szélű ár
nyék volt látható, ami vérzés, vagy metastasis lehetett.

Június 10-11-12-én a beteg állapota változatlan volt, 
anaemiája m iatt transzfúziót kapott. A m etastasis erede
tének kutatása érdekében elvégzett irrigoscopia során az 
anustól 25 cm-es távolságban tum oros folyamatot m utat
tak ki.

Június 13-án kora hajnalban hasi fájdalm ainak erő
södése miatt sürgős sebészeti konzílium tö rtén t, ezt kö
vetően azonnal átvételre került a sebészeti osztályra. 
Eközben állapota viharosan rom lott, septicus shock lé
pett fel. Intenzív osztályos előkészítés után sürgős explo- 
ratív laparotom ia történt.

A műtét során diffúz peritonitist, multiplex, ökölnyi hasüre- 
gi tályogokat találtunk. Á folyamat forrásának a csaknem felis- 
merhetetlen, gangraenás ovarium bizonyult. A májban kb. 20 
cm átmérőjű tályog volt. Oophorectomiát, oncotomiákat, az el
halt szövetek kimetszését, hasüregi toilette-t végeztünk, a máj
tályogot sanáltuk és külön nyílásból a hasfalon át draináltuk, 
hasüregi lavage-t alkalmaztunk.

Az intenzív osztályos postoperativ kezelés során keringése 
stabilizálódott, laboratóriumi és műszeres jellemzői fokoza
tosan javultak, láztalan volt, a bélmozgás megindult, septico- 
toxicus állapota javult. A kortörténet és a műtéti lelet isme
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rétében arra gondoltunk, hogy az agyi elváltozás nem metasta
sis, hanem agytályog.

Június 16-án a beteg jó általános állapota mellett idegse
bészeti konzílium történt, ez az akut idegsebészeti beavatkozást 
nem tartotta szükségesnek, konzervatív terápiát javasolt. A de- 
hidrálás ellenére az esti órákban hirtelen légzési, vérkeringési 
elégtelenség lépett fel, az újraélesztés eredménytelen volt, 21 
órakor a beteg meghalt. A boncolás szerint a halál oka az agy 
mindkét féltekéjében és a kisagyban a meglévő tályogok kö
vetkeztében létrejött beékelődés volt.

M egbeszélés

Gyakran előfordul, hogy a beteg valam ilyen oknál fogva 
az IUD-n kívül mással nem tud védekezni a teherbeesés 
ellen. Az IUD alkalmazása m ellett azonban súlyos szö
vődm ények fordulhatnak elő. Beszám olnak kismedencei 
actinom ycosisról (11), súlyos kism edencei gyulladá- 
sokról(3-5, 7, 8), olvashatunk nagyobb populáción 
végzett vizsgálatokról (10, 13), hosszú  távú alkalmazás 
so rán  szerzett klinikai tapasztalatokról (2), valamint a 
szövődmények kezeléséről (6). Az általunk ism ertetett 
esethez hasonló szövődményről a hozzáférhető iroda
lom ban nem olvastunk és vélem ényünk szerint több 
lényeges következtetés is levonható a háromgyermekes 
fiatalasszony kortörténetének és boncolási jegyzőköny
vének tanulmányozása közben.

Sajnos, a mai, igen súlyos gazdasági helyzetben egyre 
elhanyagoltabb, súlyosabb állapotú betegek kerülnek 
orvoshoz, majd a kórházba. E setünkben a beteg 15 évig 
nem  ment nőgyógyászhoz IUD ellenőrzése, vagy rák 
szűrés céljából! Bentfekvése során állapota pontos érté 
kelését idegrendszeri statusa is nehezítette, a feltételezett 
rosszindulatú tum or keresése idő t vett igénybe, m iköz
ben  a beteg állapota fokozatosan rom lott, majd septico-

toxicus shock alakult ki és emiatt azonnali m űtétre kény
szerültünk. A végzetes kimenetelű esetet tanulmányozva 
megállapíthatjuk, hogy a sikeres hasi m űtétet, a hasüregi 
tályogok, májtályog sanálását követő tartós hasüregi á t
mosás és intenzív osztályos kezelés eredményes volt, de a 
súlyos agyi elváltozás, az agytályogok kialakulása és 
progressziója megpecsételte a beteg sorsát.

IRODALOM: 1. Batár I. (szerk.): Nővédelem és családtervezés. 
Medicina Kiadó, 1978. -  2. Batár I. Boldog Z.: Hosszú távú IUD 
viselése során szerzett klinikai tapasztalatok. Magyar Nő
orvosok Lapja, 1987,50, 99-104. -  3. Farkas I., és Sas M.: Méhen 
belüli fogamzásgátló eszközök viselésével kapcsolatos heveny 
kismedencei gyulladások kezelése. Magyar Nőorvosok Lapja, 
1985, 48, 362-365. -  4. Faulkner, W., Ory, H.: Intrauterine 
Devices and Acute Pelvic Inflammatory Disease. JAMA, 1976, 
235, 1851. -  5. Flesh, G.: The intrauterine contraceptive device 
and acut salpingitis. Amer. J. Obstet. Gynecol., 1979,93, 402. -  6. 
Koltai AL, Bárkái L, Csorna В.: IUD spontán perforatiót okozó 
szövődménye. Magyar Nőorvosok Lapja, 1985,48,119-122.- 7. 
Lippes, ].: Contraception with intrauterine plastic loops. Amer.
J. Obstet. Gynecol., 1965,93, 1024. -  8. Mishell, D. E., Moyer, D. L. 
Jr.: Association of pelvic inflammatory disease with the intra
uterine device. Clin. Obstet. Gynecol., 1969,12,179. -  9. Németh 
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133-134. -  10. Oroján L, Gadó Gy., Rapcsák V. és mtsai: 
Gyulladásos szövődmények méhen belüli fogamzásgátlók vise
lése mellett. Magyar Nőorvosok Lapja, 1978, 41, 453. -  11. 
Orosz-Tóth, M., Fábián A., Szikora L: IUE-viseléssel szövődött 
kismedencei actinomycosis fertőzésről. Magyar Nőorvosok 
Lapja, 1987,50, 361-363. -  12. Tietze, C., Lewit, S.: Evaluation of 
intrauterine devices: Ninth progress report in the Cooperative 
Statistical Program. Stud. Fam. Plann., 1970,55, 1. -  13. Vessey, 
M. R, Yeates, D., Flavel, R. és mtsai: Pelvic inflammatory disease 
and the intrauterine device: findings in a large cohort study. Br. 
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RITKA KÓRKÉPEK

Áttét az áttétben

Gajdos Csaba dr.1, Cseh Gábor dr.2 és Krasznai Géza dr.2
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok, Sebészet-Érsebészet Osztály
(osztályvezető főorvos: Radeczki Gábor dr.)1
Patológia Osztály (osztályvezető főorvos: Krasznai Géza dr.)2

A szerzők egy 75 éves férfi esetében kettős m etachron 
daganatot, a jobb lábszáron prim er tum orként myxoid 
chondrosarcom át, illetve coecum adenocarcinom át 
észleltek. A tüdőben  a myxoid chondrosarcom a m eta- 
stasisának centrum ában adenocarcinoma áttét keletke
zett. Az áttét az áttétben hisztológiai raritás.

Kulcsszavak: metastasis, metachron daganat, áttét az áttétben

A daganatos betegségek számszerű emelkedésével a m ul
tiplex tum orok synchron vagy m etachron megjelenése 
növekvő számot m utat. Ritka a tum orba adott m etastasis 
jelensége, melyre a Campbell által 1968-ban lefektetett, 
és nemzetközileg elfogadott kritérium ok vonatkoznak 
(2). A témával foglalkozó magyar irodalom ban néhány 
(13-17), a nem zetköziben közel száz esetről olvashatunk. 
Kevés és számon tartható  azon közölt esetek száma, 
am ikor szövettani vizsgálattal az áttétet az áttétben fe
dezték fel (15). Esetünk újabb példa a metastasis keletke
zésének e m erőben szokatlan változatára.

Esetismertetés
B. A. L. 75 éves férfi anamnézise közel 17 évre nyúlik vissza. 
Ebben több kórházi és intézeti kezelés szerepel. 1978-ban a jobb 
lábszár felső harmadából ganglionnak vélt tumort távolítottak 
el. 1982-ben a musculus tibialis mellől szövetileg semimalig- 
nus, mesenchymalis daganatnak véleményezett recidív elvál
tozást exstirpáltak. 1983-ban zölddiónyi, ugyancsak recidív da
ganat miatt operálták. A hisztológiai diagnózis myxosarcoma 
volt. Regionalis vagy pulmonalis metastasist nem észleltek, 
postoperativ (palliativ citosztfetikus) kezelésben részesült, me
lyet 1987-ben újabb recidív daganat miatt megismételtek. 1988- 
ban a daganat eltávolításával egyidejűleg inguinalis blockdis- 
sectióra is sor került. Hisztológiai diagnózis: myxoid chondro
sarcoma, nyirokcsomó áttétekkel. Sorrendben a hatodik műtét 
időpontja Í991, az opus előtt preoperatív cobalt sugárkezelést 
és kemoterápiát alkalmaztak. 1993-ban urológiai osztályon 
vizsgálták, a tüdőben észlelt metastasisok esetleges urológiai 
eredetének gyanúja miatt. Az urogenitalis rendszer daganatos 
megbetegedését kizárták, a tüdő áttéteket a lábszárdaganattal 
hozták összefüggésbe. A mellkasröntgen-vizsgálat szerint a tü
dőkben számos lencsényi, mogyorónyi daganatos góc volt lát
ható, melyek az egy évvel korábbi felvételhez viszonyítva szapo
rodtak. 1994-ben hasi UH-vizsgálattal a máj jobb lebenyében 
11 cm átmérőjű solid göböt, illetve a coecum falán 6 cm át
mérőjű solid térimét fedeztek fel. A feltételezett coecumtumor 
passage-zavart nem okozott, a beteg általános állapota miatt

Metastasis in metastasis. Double metachron neoplasm 
was found in a 75 year-old m an by the authors, myxoid 
chondrosarcom a as p rim er neoplasm of the right leg, 
and cecum adenocarcinom a. In the centre of myxoid 
chondrosarcom a’s m etastasis of the lung adenocarci
noma metastasis occured. Metastasis in m etastasis is a 
histological rarity.

Key word: metastasis “metachron neoplasm”, “metastasis in 
metastasis"

további vizsgálatoktól eltekintettek. A beteg 1995 februárjában 
meghalt.

A sectiós leletből a következőket emeljük ki: a jobb láb
szár felső-középső harmadában a bőr alatt több, babnyi, 
diónyi recidív daganat, a jobb inguinalis régióban, a tüdők
ben nagy számú áttét, a coecum falán 6 cm átmérőjű daganat 
látható, mely szövettanilag differenciált adenocarcinomának 
bizonyult. A májban vastagbéldaganatból származó áttét ke
letkezett.

A recidív lábszárdaganat és a tüdőáttétek szövettanilag 
myxosarcomának bizonyultak. A bőséges myxoid alapállomá
nyú, változó sejttartalmú daganat porcszövetes komponens 
nélküli, a daganat nagy számú capillarist, venulát, kis artériát 
tartalmazott (1. ábra). A jobb felső tüdőlebeny egyik myxosar
coma metastasisán belül centrálisán a coecum tumorból szár
mazó adenocarcinoma áttét volt látható (2. és 3. ábra). PAS-po- 
zitív tumorsejtek felfedezhetőek voltak a myxosarcoma erei
ben.

1. ábra: Recidív lábszár myxosarcoma. Myxoid 
alapállományban mesenchymalis sejtek. HE. festés, gyenge 
nagyítás
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2. ábra: Tüdő myxosarcoma metastasis. Centrumában 
adenocarcinoma áttét részlete. HE. festés, gyenge nagyítás

3. ábra: 2. kép részlete, erős nagyítással. HE. festés

M egbeszélés

A két p rim er tumor külön-külön típusosnak m ondható 
kórlefolyását, biológiai viselkedését tapasztalhattuk. A 
m yxochondrosarcoma főként a 4-6. évtizedben fordul 
elő, döntően a végtagok lágyrészeiben keletkezik, de 
csonteredetű is lehet. A lassan növekvő daganat öt éves 
túlélése 70% körüli. Esetünkben radicalis eltávolítás 
hiányában kiújult .A m etastasisok helye leggyakrabban a 
tüdő, és általában későn keletkeznek. Áttétekre hajla
m osít a daganat sejttartalm a és a myxoid kom ponens tú l
súlya. A vastagbélcarcinoma az idős kor (6-7. évtized) 
betegsége. Hosszasan, tünetm entesen növekvő daganat. 
A haem atogén úton keletkező áttétek elsősorban a m áj
ban jelennek meg, későbbiekben a tüdőkben és más szer
vekben is előfordulnak.

Az irodalom ból Tiszlavicz (15) esetét ismerjük, am i
kor a m etastasis a m etastasisban jelenség előfordult. A

betegnek egyidejűleg három  prim er malignus tum ora 
(prostata, vese, tüdő) volt, és a tum orba adott metastasis 
ugyancsak ritka példáját is tapasztalták. A daganatban 
keletkezett metastasissal foglalkozó cikkek szám a a vi
lágirodalom ban százas nagyságrendű, a hazai közlem é
nyek száma öt (13-17). Az onkopatológiában szokatlan 
jelenségre vonatkozó megfigyelések, vizsgálatok és m a
gyarázatok sora közel sem tekinthető lezártnak (1-17). 
Ezen megállapítás érvényes az áttét az áttétben igen ritka 
elváltozásra is. A patomechanizm ust az integrinek, ad
héziós molekulák, növekedési faktorok, az angiogenesis 
experimentális és humán vizsgálatainak eredményeivel 
(8) közelíthetjük meg. A myxosarcomából származó 
nagy szám ú tüdőáttét kialakulására hajlamosító ténye
zőnek m inősíthető a chondroid komponens visszaszo
rulása, m ajd hiánya, a differenciálatlan mesenchymalis 
daganat töm eges és bőséges myxoid alapállománya. Az 
egyébként bradytrop daganatszövet neostrom alis erek
ben szokatlanul gazdag. A tüdőáttétek a recidív láb
szárdaganat ezen tulajdonságát megőrizték és áttéti 
myxosarcoma neostromalis ereiben felfedezhetőek az 
adenocarcinom a sejtjei.

Esetleírásunkkal a m etachron daganatok kombinált 
áttétképzésre kívánjuk felhívni a figyelmet. A jelenség a 
multiplex tum orok számszerű emelkedésével várhatóan 
növekedni fog, és az ezzel kapcsolatos további megfi
gyelések az áttétképzéssel összefüggő ism ereteinket gaz
dagíthatják.
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Giarelli, G., Jalconieri, D. és mtsai: Association of breast cancer 
and meningioma. Path. Res. Pract., 1993,189,399-404.- 4. Finn, 
W. G., Rao, M. S.: Malignant ileal carcinoid with metastasis to 
adenocarcinoma of the ovary. Hum. Path., 1991,22, 1173-1175.
-  5. A. Grignon, D. J., Ro, J. Y, Ayala, A. G.: Malignant melanoma 
with metastasis to adenocarcinoma of the prostate. Cancer, 
1989, 63, 196-198. -  6. Lodrini, S., Savoiardo, M.: Metastasis of 
carcinoma to intracranial meningioma. Cancer, 1981, 48, 
2668-2673. -  7. Majmudar, B.: Metastasis of cancer to cancer: 
Report of a case. Hum. Path., 1976,7, 117-119. -  8. Раки S.: Tu
morsejtek kölcsönhatása endotélsejtekkel és basalis memb
ránokkal a metasztázisképzés során. Kandidátusi értekezés, 
Budapest, 1995. -  9. Richardson, J., Katayama, I.: Neoplasm to 
neoplasm metastasis. Arch. Pathol. Lab. Med., 1971,91 ,135-139.
-  10. Ro, J. Y, Sahin, A. A., Ayala, A. G. és mtsai: Lung carcinoma 
with metastasis to testicular seminoma. Cancer, 1990, 66, 
347-353. -  11. Schneider, L. A.: Metastasis of cancer to cancer. 
Am. J. Clin. Pathol., 1955,48, 1288,- 12.Sharma,H. M., Old,]. W.: 
Metastasis of carcinoma to carcinoma. Arch. Path., 1969, 88, 
191-193. -  13. Szirmai К., Szentkláray J.: Tumorba metasta- 
tizáló tumor. Orv. HetiL, 1976, 117, 99-101. -  14. Tiszlavicz L: 
Gyomorrák áttéte soliter adenomatosus colonpolypban. Orv. 
HetiL, 1990,131, 1259-1261. -  15. Tiszlavicz L.: Prostatarák át
téte veserákban és ennek tüdőmetastasisában. Orv. HetiL, 1991, 
132, 1539-1542. -  16. Veress ].: Adenocarcinoma metastasis 
basaliomában. Komárom Megyei Orvosnapok Közleményei. 
1959.338-342. old. -  17. Zalatnai A.: Tumorba adott metastasis. 
Orv. HetiL, 1988,129, 2535-2539.

(Gajdos Csaba dr., Szolnok, Tószegi út Pf.: 2.5004)

1912



HORUS

Csausz Márton születésének bicentenáriuma (1797-1860)

C S A U S Z  M Á R T O N

Kétszáz éve született Csausz Márton anatóm us profesz- 
szor, aki nemcsak orvosi munkássága révén, hanem  mint 
ösztöndíjalapító és közcélú nemes adományozó is beírta 
nevét a pesti egyetem és a magyar orvostársadalom  tö r
ténetébe.

Felső-Bányán született 1797. augusztus 8-án, egyes 
adatok szerint 1796. augusztus 8-án (Hőgyes és az Orvosi 
Lexikon az előbbit, Győry, Szinnyei és a Magyar Életrajzi 
Lexikon utóbbit írja). Édesapja Csausz Kristóf örm ény 
szárm azású szegény kereskedő volt. A gim názium ot és a 
két bölcseleti évet Nagyváradon végezte. Orvosi tanul
mányait 1815-ben a pesti egyetemen kezdte és 1820. 
május 6-án ott avatták orvostudorrá. Disszertációja a 
belek keringési viszonyaival foglalkozott és 1820-ban 
Pesten jelent meg (Diss. inaug. medica de intestino san
guinis m otu, ut praecipuo circulationis adm iniculo, 
quam ... pro summis in medicina honoribus rite conse
quendis. .. publicae eruditorum  disquisitioni subm ittit.)

Gyakorló orvosként m űködött Pesten, rövid idő alatt 
a legkeresettebb orvosok egyike lett. 1823. augusztus 24- 
én a sebészek részére rendelt elméleti orvostan tanára 
szám ára kiirt pályázaton Bécsben a vizsgán (akkor ez 
volt a gyakorlat!) és Pesten a bírálaton jól szerepelt, de 
Bugát Pállal szemben alulmaradt.

1824-ben az általános kórtan és gyógyszertan tanára 
cím éért való versenyben Tognio Lajossal szem ben ma
rad t alul, a helytartótanács és a bécsi (!) orvosi kar is, 
csak harmadik helyre jelölte erre a posztra. 1824. április 
4-én az egyetemnél orvoskari jegyzőnek választották, és 
ez év végén az orvoskar társas tagjai közé is felvették. 
M int helyettes bonctanár, oktató 1827-ben kezdte meg 
hivatását a pesti egyetemen, ekkor ott az anatóm ia tanára 
Stáhly Ignác volt.

Az 1831. évi kolerajárvány alatt ismét gyakorló orvos
ként szolgált, naponta 80-nál több beteget látogatott. A 
pesti orvosi kar a járvány idején a teendők sikeresebb fo
ganatosítására Pest város 5 kerületének (Bel-, Lipót-, 
Teréz-, József- és Ferencváros) 22 körre való felosztását 
javasolta, megnevezte azt a 22 orvost, akik a koleraorvosi 
teendőket a többi 28 orvos mellett ellátták. Megnevezte 
továbbá azokat a kórism ézésben és a további teendőkben 
tapasztalt „idősebb orvosokat”, akik m int tanácsadók 
(m edici districtuales consudentes) rendelkezésre álltak. 
E 12 tanácsadó orvos közül 8 egyetemi tanár volt, közöt
tük  Csausz M árton is -  továbbá: Schuster, Reisinger, 
Fabini, Schordann, Hoffner, Birly és Széky.

Csausz M ártont 1834. október 29-én nevezték ki az 
elemi bonctan tanárának.

1830—1833-ig az orvosi kar dékánja volt.
Nagy utazóként ismerték, az őszi szünidőt használta fel 

ismeretei ilyen irányú bővítésére, 1838-ban beutazta Né
metországot, később Belgiumban, Hollandiában, Francia- 
és Angolországban, Algírban, Spanyolországban, Portugá
liában, Oroszországban, Svájcban és Olaszországban járt.

Jellemző volt rá a mély hivatástudat és szakmája 
szeretete, intézete iránti elkötelezettség. Abban az időben 
sem bővelkedett az egyetem anyagiakban, a bonctan i in
tézet kiadásaira akkoriban évente központilag csak 30 
forintot utalványoztak, ezért hogy az oktatásban hiány ne 
legyen a többi költséget -  ami évente több száz forintra 
rúgott - ,  Csausz M árton a saját pénzéből fedezte.

1848. május 1-jén Eötvös József báró, vallás- és köz
oktatási miniszter m iniszteri tanácsossá és az egyetem 
alelnökévé (dékán) nevezte ki, amely tisztet 1849. február 
1-jéig töltötte be.

A szabadságharcot követően a megtorlás idején, az 
igazoló eljárás során az I. osztályzatba sorolták (ez volt az 
enyhébb, a III. osztályzat volt az „erősen terhelt”) .1850- 
ben egy leiratban szerepel, hogy Csausz „a magyar 
lakosság bizalmát élvezi s emellett felvilágosításával és 
tanácsával az egyetem ügyének szolgálatokat tud  tenn i” 
-  ha ti. Bécsbe küldik egy delegációval. Ennek m egfele
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lően 1850. m árcius 6-19. között Becsben tárgyalt Thun 
oktatásügyi m iniszterrel és tanácsosaival az egyetem re
formjáról.

A bécsi orvosi lap, a Wiener med. Wschrift (a m agyar 
szárm azású Wittelshöfer prof. lapja) 1852-ben -  a bécsi 
és pesti egyetem közötti vitában -  sárral dobálta, meg is 
rágalm azta többek között Csauszt, Schordannt és Len- 
hossékot, gúnyosan bírálta meg a hazai elmaradottságot 
az orvosügyekben.

1855-ben a helytartósági közegészségi bizottm ány 
állandó tagja lett, különösen az egyetem i ügyek körül és 
ebben a tisztségben fejtett ki nagyon hasznos tevékeny
séget.

Betegeskedése miatt már 1856-ban kérte nyugdíjazá
sát. Majd 1858 áprilisában hosszabb szabadságot kért és 
novem berben nyugdíjazásért folyam odott. Betegsége 
idején Arányi Lajos kórbonctan tan á rt bízták meg he
lyettesítésével. 1859. március 27-én -  mint egyetemi ta 
nár -  nyugalomba vonult és cs. és kir. tanácsosi cím et 
kapott. 1860. szeptember 14-én Pesten „végelgyengülés
ben” hunyt el. Lenhossék József az anatóm ia tanára (u tó 
da) tarto tt fölötte emlékbeszédet a pesti egyetemen, 
1864. novem ber 2-án.

Jellemző egyéniségére és állásfoglalására, hogy pl. 
amikor 1845-ben Rupp N epom uki Jánost nevezték ki a 
törvényszéki orvostan és az orvosrendészet tanárának, 
Csausz M árton Balassával és Sauerrel együtt, az első 
helyen javasolta pártolólag Ruppot, m ert az „lényegesen 
felülmúlta pályázó társait”.

Jelentős az az adomány, am it Csausz M árton az 
utókorra hagyott. Közel 100000 forintos vagyonából 
35 000 forintot hagyott közcélokra, többek között 1000 
forintot a Magyar Tudományos Akadémiára. 12000 fo

rintos alapítványt tett, amely szegénysorsú magyar o r
vostanhallgatók felsegítésére szolgált, származási és val
láskülönbség nélkül. Kikötötte, hogy ennek 5%-os kam a
taiból évente 4 orvostanhallgató és 2 sebészhallgató ré
szesüljön tám ogatásban. Példaként említhetjük 
Genersich Antal kolozsvári, majd budapesti kórboncnok 
professzort is, aki szám ára nagy anyagi segítséget jelen
tett, hogy m edikus korában elnyerte a Csausz Márton- 
ösztöndíjat, Genersich ugyanis árván  nevelkedett és 
ugyancsak részesült a támogatásból. De mások is -  így pl. 
a jól csengő nevek hordozói közül Pertik Ottó, Verebély 
László, Kétli Károly, Schulek Vilmos stb. -  részesültek 
ebben az időben állami tám ogatásban és több más nemes 
alapítványban Bene, Schordann és Csausz professzorok 
szeretetteljes gondoskodásának köszönhetően.

Csausz M árton könyvtárát az orvoskari tanártestület
nek adományozta. Amikor az orvosi könyvkiadó társulat 
és tankönyvírás eszméje vetődött fel, 200 forint alapító 
összeget tett letétbe.

Arcképét (litográfia) Barabás M iklós 1860-ban rajzol
ta, Bécsben Reiffenstein és Rösch kőre nyomtatták és 
tanítványai Pesten kiadták. Magyary-Kossa képgyűjte
ménye (Semmelweis Orvostudom ányi Egyetem, Köz
ponti Könyvtár, Levéltár) ezenkívül egy fényképét és egy 
festmény-repróját is őrzi.

IRODALOM: 1. Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 
1770-1935. Budapest, 1936, 387. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadása -  2. Hőgyes Endre: Emlékkönyv a Budapesti 
Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának múltjáról 
és jelenéről. Athenaeum, Budapest, 1896, 163. -  3. Szinnyei 
József: Magyar írók élete és munkái. Hornyánszky Viktor, 
Budapest, 1893.11/218.

Honti József dr.

Nemzetközi orvoskongresszus Moszkvában száz évvel ezelőtt

Alig fejeződtek be hazánkban az 1896-os m illennium i 
rendezvények, máris izgalm asnak ígérkező kongresszusi 
meghívást kaptak 1897-re legkiválóbb orvosaink. A h a 
talmas és titokzatos orosz birodalom  koronázó főváro
sába, ahová akkor is csak különleges engedéllyel lehetett 
bejutni. Ám amíg másoknak ez a napokig tartó  vona
tozás elsősorban egzotikus k irándulást jelentett, addig a 
honfoglaló magyarok kései utódainak jóval többet: Á r
pád fejedelem, illetve Juliánus barát képzeletbeli ú tvo
nalát az őshaza irányába, am elyre már vonat viszi a 
zarándoklókat.

Évszázados távlatból sem  csodálkozhatunk azon, 
hogy közel 400 magyar orvos, gyógyszerész vett részt a 
M oszkvában megrendezett XII. Nemzetközi Orvos
kongresszuson, többnyire a saját költségükön. Előadást 
viszonylag kevesen tarto ttak , a megkülönböztetett é r
deklődés beszédes bizonyítéka volt azonban a passzív 
résztvevők magas száma.

Az 1897. évi moszkvai összejövetel élénk visszhangot 
keltett a hazai szaksajtóban. A fővárosi Bakteriológiai 
Intézet akkori igazgatója, az alig 29 esztendős Nékám  Lajos

( a későbbi kitűnő bőrgyógyász professzor) öt részes, rész
letes beszámolója tájékoztatta az Orvosi Hetilap olvasóit 
(5). Erre reagált meglehetős arroganciával a Gyógyászat 
(3). A gyógyszerészek a debreceni Tóth Béla oroszországi 
naplójából kaptak érdekes leporellót egy előttük isme
retlen világról (10). Végül, de nem  utolsósorban Dollinger 
Gyula sebészprofesszor önéletrajzának egyik fejezete egé
szítette ki az előzőek élményanyagát (1).

Ami a hangnem et illeti: Nékám  Lajosé kritikus, Tóth 
Béláé him nikus, Dollinger Gyuláé szatirikus, így a három  
szerző jól egészíti ki egymást. Tény, hogy egyik be
számolóban sincs olyasmi, am it ne lehetett volna koráb
ban felidézni, a negatívumokat természetesen a cárizm us 
számlájára írva.

Itt m ost engedtessék meg, hogy -  időben jól elkanya
rodva -  visszaemlékezzem 1971 augusztusára, am ikor 
ugyancsak önkéntes alapon, eljutottam Moszkvába, a 
XIII. Nem zetközi Tudománytörténeti Kongresszusra, 
melynek orvostörténeti szekciójában a Lomonoszov 
Egyetemen, francia nyelvű előadást tartottam  az 1897-es 
moszkvai orvostalálkozó magyarországi visszhangjáról.
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Referátumom orosz nyelvű változatát Moise Levit pro
fesszor tolmácsolta a vendéglátóknak. M inden sora ma is 
vállalható, kiegészítésekkel és hangsúlyeltolódással (8). 
Az ugyanis rögtön feltűnt, hogy „Keleten a helyzet vál
tozatlan”. Az orosz élet furcsa ellentmondásai, Gogol és 
Goncsárov figurái a megváltozott körülmények között 
változatlanul élnek, az országba való ki-bejutás ugyan
olyan gyanakvóan bonyolult, m int Nékám tanárék idején 
volt.

Visszatérve az 1897. évi kongresszushoz, a magyar 
küldöttség összetételéről Dollinger írt a legrészleteseb
ben. Az „utim arsal” szerepét Tóth Lajos tanár,* a vallás- 
és közoktatásügyi m inisztérium  orvosügyi referense 
töltötte be, társult hozzá Leövey Sándor személyében 
kultuszm inisztérium  egyetemügyi referense, aki kár
pátaljai születésű lévén, kitűnően tudott oroszul és 
mindvégig tolmácskodott, valamint Hőgyes Endre or
voskari dékán, egyben az Orvosi Hetilap szerkesztője. 
A vezérkarhoz tartozott még Pertik Ottó patológus pro
fesszor, továbbá a kinevezés előtt álló Dollinger Gyula, 
m indketten előadást is tarto ttak  (1). Referálóként emlí
tendő még a szerb származású dolovai Nenadovics Lázár 
doktor, aki a magyarországi trachomaügyet ismertette. 
Ennek teljes szövegét az Orvosi Hetilap Szemészet mel
léklete közölte (6). Az oftalmológus Béla Pál az orosz 
szemészeti intézetekben tett látogatást, és írt róla szak
szerűen, de korántsem olyan érdekesen, m int korábban 
em lített szerzői hárm as ( 1 . ábra).

A tárgyszerű tudósítások közül ma kétségtelenül a 
legizgalmasabb Nékám Lajosét olvasni. Költői lendület
tel vetette magát az orosz táj leírásába, s kereste az 
analógiát az alföldi tanyavilágunkkal. Első megállapítása 
a dim enziók különbözőségén túl, hogy itt nagyobbak a 
kontrasztok, s a nép elmaradottabb. „A despotizm us és 
m inden em ber életének védelme kizárja egym ást” -  ál
lapította meg (5). Továbbá a pópa, a vodka és a kancsuka 
nem  megfelelő eszköze a közegészségügy fejlődésének. 
Oroszországban a száműzetés bevett szokás a felmerült 
gondok, netán álproblémák sajátos megoldására. A balti
kum i ősi Dorpat (Tartu) egyetemének professzorai és 
diákjai közül többet „liberális nézetük m iatt” Szibériába 
száműztek.

Valamivel jobban járt a svájci szültésű F. Erism an pro
fesszor, az orosz közegészségügy egyik megalapítója. 
Kitűnő könyvét Fodor József szorgalmazására és lektorá
lásával m agyarra fordította id. Imre József tanár (2). 
Nevéhez kötődik az 1897-es kongresszus megszervezése. 
Vele annyi történt, hogy visszatoloncolták szülőhazájá
ba.

A moszkvai rendezvényen 7500 résztvevő jelent meg, 
köztük a m edicina élő klasszikusai: így a későbbi Nobel- 
díjas Kocher sebészprofesszor Svájcból, az elhíresült 
Lombroso Itáliából, Hüppe és Krafft-Ebing  Bécsből, 
Virchow Berlinből, Lauder-Brunton Londonból, Mecs- 
nyikov a párizsi Pasteur Intézetből. Az illusztris lista ön
m agáért beszél. Nékám tudósítása szerint „derültséget 
keltett a japáni kiküldött, aki a kongresszust Tokióba 
akarta meghívni” (5). Persze ne mai szemmel nézzük ezt! 
A japán tudom ányt akkor még csak páran (Kitasato,

*  T óth  Lajos (1856-1926) orvos, ku lturpolitikus, M arkusovszky utóda  
a kultuszm inisztérium ban . Ő m ár állam titkárként m űködött.

OROSZORSZÁG
Ú T I  V Á Z L A T O K

AZ 1897. ÉVI MOSZKVAI ORVOSI KONGRESSUSRÓL

IRTA

TÓTH BÉLA

A „GYÓGYSZERÉSZI HETILAP“ ELŐFIZETŐI INGYEN KAPJÁK.

BUDAPEST 1898.

A „GYÓGYSZERÉSZI HETILAP“ KIADÁSA.

Hata) képviselték egyrészt külföldön, m ásrészt egyet
len lehetőség lett volna a transz-szibériai vonat, majd 
hajógőzös, mely heteket igényelt.

A Nékám-beszámoló második fejezetének alcíme is sokat
mondó: „Cenzúra. Muszka viszonyok. Diákok megrendszabá- 
lyozása. Szibéria. Népélet. Bigottság. Erkölcs. Alkohol elleni 
áramlat. Moszkva látképe.” Minél több ideje tartózkodott ott, 
annál kevésbé ismerte ezt a hatalmas birodalmat, „mely mint 
a czethal Jónást, úgy fog valamikor bekapni minket is” (5 ). 
Látnoki megállapítás, találó hasonlattal. A kikerülés nekünk is 
sikerült. Továbbá: „mindenki érzi Oroszországban, hogy vala
mi változás fog történni”. Nékám ezt is jól észrevette. Az em
beri jogokról annyit: visszaállították a testi büntetést, melyet 
II. Sándor cár egyszer már eltörölt. Lengyelek és zsidók birtokot 
nem vásárolhattak. A lengyel katholikus iskolákban tilos volt 
az anyanyelv használata. Az orvosi fakultásra zsidó hallgatókat 
csak 5%-ban vettek fel. íme numerus clausus egyik őse, nem árt 
reá emlékeztetni! A katona-feleség a prostituált szinonimája. A 
legények fiatalon nősülnek, majd 6-8 éves katonai szolgálat kö
vetkezett. Megszokott volt az após-meny szexuális kapcsolat, 
amelyről Solohov is írt a Csendes Don című regényében.

Szerzőnk látta a szibériai transzportot: szürke darócruha 
barna kereszttel megjölve, a féloldalt leborotvált fejű rabokat, 
akik láncra fűzve, szuronyos katonák között vonultak, a köznép 
közönyétől kísérten. Akár egy mai Gulag-könyvben.

Moszkva városa a szeszárusítást a kongresszus idejére 
szigorúan m egtiltotta. A józanság ezen változatára a 
következőket m ondta az egyik orosz orvos: „C sak jöj
jenek vissza a jövő héten: a lóvasutak folytonos csengetés 
között óvatosan haladnak majd, hogy a síneken heverő 
holtrészeg testeket félre tudják lökni előle.” (5).

Ne gondoljuk, hogy Nékám nem  vette észre az ár
nyéktól a fényt. Amikor felsorolja, hogy az egészségügy 
terén mi m indenre mennyit költöttek az orosz m ecéná
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sok, így összegzi véleményét: „bárm it mondanak is in 
dító okul, tisztelet nekik -  mennyire vannak ezektől a m i 
magyarjaink, akik  kártyára, lovakra és sybarita élveze
tekre ezreket költenek, de tanügyre, egészségügyre, szo 
ciális czélokra nem  áldoznak egy krajczárt sem” (5).

Moszkva városi tanácsa ekkor is te tt egy em berbaráti 
alapítványt, m elynek első összegét stílszerűen a jelenlévő 
H enri Dunant, a vöröskereszt életrekeltője kapta meg. 
Tanárunk az orosz klinikákról a legnagyobb elism erés 
hangján szólt. A fotografáló és röntgenező laboratóriu
m ok felszerelése, a m ikroszkópok, a m ikrotómok a 
Zeiss-üzemből érkeztek. „A berendezések olyanok, hogy  
tanulmányozásuk elkerülhetetlen lesz a jövőben m inden  
klinikán.” (5). Pedig Nyugaton is lá to tt már párat. A k ö r
orvosi ellátottság hasonló a hazaihoz. Moszkvában 12- 
szer több orvos praktizál, m int vidéken. A lakosság szá
m ához viszonyítva. Ami nem jelenti, hogy az előbbi sok, 
hanem  az utóbbi kevés. „Az extrem um ok hazájában 
vagyunk itt. A legnagyobb bigottizm us mellett mély k u 
tató elmék, fanatikus fatalizmus m ellett az objektív b o n 
coló k ritika- egy mozaik ez az Oroszország, egy hom orú  
tükör, mely focusában ragyog, szélein hideg fém. Nagy  
Péter vas ökle, Katalin agyveleje ho z ta  létre ezt a b irodal
mat. Lesz-e olyan utódjuk, akinek szíve boldoggá fogja 
tenni ez a népet?” (5). A kérdés azó ta  is megválaszolatlan.

Mondanom sem kell, hogy a fentebb említett 1971. évi 
előadásom a pozitív megállapításokra épült. Főleg Tóth 
Béla útivázlatára, mely hódolat volt az „északi fagy hazájá
nak”. A debreceni gyógyszerész a 19. oldalon így folytatta: 
„minden lelkesedésem Oroszország iránt, szívem m inden 
szépért és nem esért dobogó érzelm ét szeretném most egy
befoglalni, hogy legalább halvány képét adhatnám annak  a 
humánus nagy intézetnek, melynek párja, fájdalom, aligha 
van a világon. Értem a moszkvai állam i lelencházat, ahol 
12-14 ezer gyermeket nevelnek fel évente és adnak vissza a 
társadalomnak.” Majd így folytatta: „egyik terem ben 
különös, vörösrézből készült bölcsők ötlenek a szemembe 
s amint a forró, belülről puhára bélelt bölcsőtől a kezemet 
elkapom-nyájas és jóságos igazgatóné siet felvilágosítani, 
hogy ezek a korai szülöttek bölcsői.” (10).

Végül nem  titkolt véleményét rajongó sorokban ösz- 
szegezte: „meghajlok Oroszország előtt, nem határainak  
kiterjedtsége s kilencven millió lakosa, hanem hum anus és 
kulturális intézményeinek nagysága előtt” (10).

A kongresszusi városból a résztvevők a cárok székhe
lyére, Szentpétervárra vonatoztak, ahol a fellobogózott 
Nyevszkij Proszpekt zz akkor éppen odalátogtó Fame fran 
cia köztársasági elnököt várta. A pom pás sugárútról azért 
megállapítja Tóth gyógyszerész, hogy  nincs a mi A ndrássy 
útunkhoz hasonló szépséggel kikövezve. „Legnagyobb 
érdeklődéssel voltunk a téli palota irán t” -  írta, nem sejtve, 
milyen világtörténelmi jelentőségű események fognak ott 
lezajlani 20 év múlva. Az egyik szobában lehangolta a v ilá
gosi fegyverletétel képe, a m ásikban felvidította a pam - 
lagon szétszórt női fehérneműek intim  hangulata.

Az oroszok antiszem itizm usáról Tóth Béla is em lítést 
tett. Varsót kivéve, ahol 200 ezer zsidó élt a lengyelekkel 
és oroszokkal a legnagyobb egyetértésben. Beszámolója 
végén megállapítja: Oroszországba nemcsak a bejutás, de 
a kikerülés sem  egyszerű. Aki néhány  hetet ott tölt, ú t
levele megtelik pecsétekkel, m ert azokat minden h ivata l
ban láttam oztatni kell.

Ezt a rendkívül érdekes útinaplót, amelyet 1971-ben nem 
volt nehéz méltatni, a Szinnyeitől a nagy Révain át (9) a Magyar 
Életrajzi Lexikonig (4), valamennyien az anekdotakincset szer
ző Tóth Bélának tulajdonítják. Holott már a bevezető sorából 
kiderül, hogy egy derék debreceni patikus műve. Erre a téve
désre már Nagy János is rámutatott (Tóth Béla élete és mun
kássága. Bp., 1932.), kit egyébként forrásul jelöltek meg. A ma
kacs tévedésre e sorok írója nem egyszer felhívta a figyelmet 
(7). Ezúttal megismételjük! A cikk megjelenése után levelet 
kaptam Tóth Bélának akkor még élő fiától, Tóth Emil agg deb
receni gyógyszerésztől. Meglátogattam. Sokat beszélt szenvedé
lyesen utazó édesapjáról, aki egy torinói kongresszusra azért 
ment el, hogy Kossuth Lajost meglátogassa.

Persze sem Tóth Béla, sem Nékám nem  tapasztalhatta 
azokat a trükköket, amelyekről Dollinger professzortól 
értesülhetünk. A vezérkar ellátogatott az ősi Nyizsnyij 
Novgorodbz is. Ú tközben feltűnt a vasútm enti falvak 
pedantériája, idilli hangulata, melyre egy lengyel kolléga 
óvatosan megjegyezte: „Potyemkin-falvak ezek, erre az 
alkalomra” (1). Amikor pedig a kalauz figyelmességén 
ámuldoztak, néhány kupica ajándék konyak után meg
oldódott a nyelv és a rejtély, ezzel a vallomással: „Az urak 
a cár vendégei. Azért külön elbánásban részesülnek. Önök 
azt hiszik, hogy am úgy szabadon utazgathatnak össze
vissza Oroszországban, ahogy, amint nekem mondják, azt 
otthon tehetik. Lássa, itt van az urak listája és személy
leírása a zsebemben. Önöket nekem Moszkvában e lista 
szerint átadta a rendőrség, nekem önöket be kell szolgál
tatnom a rendőrségnek Nyizsnyij Novgorodban. A  kü 
lönbség az, hogy önöknek ezt nem szabad észrevenniök. 
Ezért nem hagyhattam volna önöket ott a közbeeső ál
lomáson.” (1).

Dollinger remek és plasztikus beszámolójáról akkor 
még nem tudtam . Különben sem lett volna tanácsos 
belőle idézni. Illyés Gyula is hasonlókat írt az 1934-es 
írókongresszus utáni novgorodi útról. A város rövidesen 
felvette Gorkij nevét.

Dollinger és Tóth Béla útinaplója a határon „találko
zik”. Ugyanis Leövey m iniszteri tanácsost orosz tudása 
miatt nem  akarták a vám os csinovnyikok kiengedni. 
Rejtett em igránsát gyanítottak benne. Csak a Moszkvá
ból érkezett távirat u tán  engedték útjára.

Nékám kritikájának, Tóth Béla rajongásának, vala
m int Dollinger hum orának színpompás keveréke úgy 
tűnik, azóta sem fakult meg. Remélhetőleg nem estünk 
ellenkező végletbe, am ikor a bizarr kongresszus centená
rium án a kontrasztot is érzékeltettük.

Tóth Bélát jó lenne a lexikoni tévedéstől végleg meg
szabadítani. Nékám éleslátását pedig külön kihangsú
lyozni, m ert Moszkvára figyelnünk még medicinális 
szempontból is érdemes.

IRODALOM: 1 .Dollinger Gy.: 80 esztendő életemből 1849-1929. 
Orvosi Továbbképzés Közp. Bizottsága. Bp., 1929. XIV. 56-57. -  
2.Erisman: Népszerű egészségtan. Bp., 1880. - Győry: Bibl.Med. 
Hung., 1900.146. -  3. Gyógyászat, 1897.27. sz. -  4. Magyar Élet
rajzi Lexikon. Bp., Akadémiai Kiadó, 1969. II. 890. -  5. Orvosi 
Hetilap 1897,41. 430., 453-454., 456-466., 478-490. -  6. Orvosi 
Hetilap Szemészet 1897, 41. 77-78. -  Melléklet -  7. Orvosi 
Hetilap 1968, 109. 1667-1668. -  8. Orvosi Hetilap 1971, 112. 
2541.-9. Révai Nagy Lexikona 18. Bp., 1929.382. -  10. Tóth Béla: 
Oroszország úti vázlatok az 1897. évi moszkvai orvosi kong
resszus alkalmából. Bp., 1898.

Szállási Árpád dr.
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

ÉLETTAN

A m elatonin szerepe az em berben.
Brzezinski, A. (Dept, of Obstetr. and 
G ynecol, Hebrew Univ. Hadassah 
Med. Sch., Jerusalem, Israel): N. Engl. 
J. Med., 1997,336, 186.

H árom  évszázaddal ezelőtt Descartes 
még a lélek székhelyének tekintette a 
pinealis szervet és csak a késő 1950-es 
években azonosították az általa te r
m elt melatonint (M). Ma m ár bizonyí
to tt tény, hogy az M-nak szerepe van a 
circadian ritm usok, az alvás, a lelki ál
lapot, a szaporodás és talán a tum or 
növekedés és az öregedés biológiai 
szabályozásában. Ennek ellenére még 
m indig bizonytalanságok és kétkedé
sek veszik körül a M-nak az em beri 
fiziológiában és patofiziológiában já t
szott szerepét.

A pinealis szerv emberen a harm a
dik agykamra m ögött helyezkedik el, 
pinealocyták és neuroglia sejtek épí
tik fel. Előbbiek term elik a M-t (N- 
acetyl-5-m ethoxytryptam in), amely
nek a szintézisében két enzim játszik 
fontos szerepet, a N-acetyltansferase 
(NAT) és a hydroxyindol-O-methyl- 
transferase (HIOMT). A M szintézisét 
és kiürülését a sötétség stimulálja, a 
fény pedig gátolja. Az inger a retina -  
retinohypothalam ikus pálya -  nuc
leus suprachiasm aticus -  ganglion 
cervicale superior úton éri el a pinea
lis szervet. A ganglionból származó 
norepinefrin a pinealocytákon lévő 
со- és ßi-adrenerg receptorok útján 
akíválja a NAT-t.

Em beren a M szekréció röviddel a 
sötétség beállta után kezd növekedni, 
a csúcs értéket éjszaka 2 és 4 óra kö
zött éri el, majd fokozatosan csökken 
az éjszaka m ásodik felében. A szérum  
M koncentráció jelentősen változik az 
életkorral. Három hónaposnál fiata
labb csecsemőkön nagyon kevés M 
term elődik, majd egyre több és kiala
kul a circadian ritm usa. Az éjszakai 
csúcs érték  legmagasabb (325 pg/ml) 
egy-hároméves korban, azután foko
zatosan csökken. Normális fiatal fel
nőttben nappal 10 pg/ml, éjszaka 60 
pg/ml az átlag érték.

A fénynek kétféle hatása van a M- 
ra, a nappal-éjszaka ciklus állítja be a 
szintézis circadian ritm usát, az éjsza

ka alkalmazott, megfelelő intenzitású 
rövid fényimpulzus pedig leállítja a 
szintézisét. Utóbbi jelenség vak embe
reken is előidézhető, ami arra  utal, 
hogy két photoreceptiv rendszer van, 
egyik a M szekrécióra hat, a másik a 
fény percepcióban játszik szerepet.

A vérbe jutó M gyorsan metabolizá- 
lódik a m ájban és végül 6-sulfatoxyme- 
latonin alakjában ürül ki a vizelettel. E 
metabolit mennyiségéből jól lehet kö
vetkeztetni a M szérumkoncentráció
jára, mivel a M-nak rövid a felezési ide
je, intravénásán bejuttatva 0,5-5,6 perc. 
Orálisan adagolva tág határok között 
mozog a bio-hasznosíthatósága. Pl. 80 
mg-ot tartalmazó gelatin kapszula 
az éjszakai csúcs értékhez képest 
350-10 000-szeresére növeli a szérum 
M koncentrációt 60-150 percen belül 
és ez az érték 90 percig megmarad. Az 
1-5 mg M-t tartalmazó adag (ami több 
országban m ár gyógyszertárban és 
élelmiszer boltban vásárolható) egy 
órán belül az éjszakai érték 10-100- 
szorosára emeli a szérum koncentrá
ciót, ami 4-8 óra múlva süllyed az 
alapértékre. Nappal adott nagyon kis 
orális adagok (0,1-0,3 mg) olyan szé
rum koncentráció csúcsot eredm é
nyeznek, ami a normális éjszakai tarto
mányon belül van.

Komoly mellékhatásokról vagy ri
zikóról eddig nem  számoltak be a M 
adásával kapcsolatban, de egyes szer
zők szerint a luteinizáló horm on szé
rum koncentrációját csökkenti, a pro- 
laktinét pedig emeli.

Hatásmechanizmus.
Receptorok. Két, m em bránhoz kö

tött receptort sikerült azonosítani: 
ML 1 (erős affinitású, picomolaris) és 
ML 2 (gyenge affinitású, nanom ola- 
ris) receptor. A ML 1-hez kapcsolódó 
M megváltoztatja az intracelluláris G- 
protein a  alegységének a szerkezetét 
és a célsejtben az adenylat cyclaset ak
tiválja. A ML 1 receptor a retina funk
cióban, a circadian ritm usban és a 
szaporodásban játszik szerepet, en
nek megfelelően a retinában, a nuc
leus suprachiasm aticusban és az agy
függelék pars tuberalisában található. 
A ML 2 receptor működése nem  tisz
tázott.

Ezenkívül a cytosolban calm odu- 
linhoz és a sejtm agban a retinoid Z re
ceptorhoz is kötődik a M.

Szabad gyök hatástalanítás. A M 
más ism ert antioxidánsoknál (m an
nitol, glutathion, E-vitamin) sokkal 
hatásosabban közöm bösíti az erősen 
toxikus szabad gyököket, ilymódon 
megvédi a makrom olekulákat, külö
nösen a DNS-at. Ezt az antioxidáns 
hatást em beren a M farmakologiai 
koncentrációjával fejti ki és nem kö
tődik receptorhoz, hanem  a legkülön
bözőbb m em bránokon vádorol át.

A z im munfolyamatok erősítése. A 
M az immunválasz fokozásával gátol
hatja a tum or növekedést és a stressz 
kiváltotta im m undepressziót. A hor
m onnak ezt a célzott hatását az im
m unrendszerre megerősíti, hogy em
beren erős affinitású ML 1 recep
torokat találtak a T limfocitákon.

Alvás és a circadian ritmus.
Alvás. Emberen a M -nak a pinealis 

szervből való kiürülése szorosan szink
ronizálva van az alvás megszokott 
óráihoz. A szinkronizációnak fázisel
tolódás okozta megváltozása (transz
m eridián repülés időzónákon át, éj
szakai m unka) vagy vakság alvási za
varokkal jár.

H aimov  és mtsai (1994) a M szé
rum koncentrációját szignifikánsan 
alacsonyabbnak találták és az éjszakai 
csúcs késését figyelték meg insomniá- 
ban szenvedő idős embereken, össze
hasonlítva azonos korú panaszm en
tes kontrollokkal.

M elatonin adása m ind az elalvás 
gyorsaságárá, mind annak idő tarta
mára és minőségére jótékony hatással 
van. Fiatal felnőtteknek 5 mg M orális 
alkalmazása szignifikánsan gyorsítja 
az elalvást és a RÉM alvás tartam át. 
Más vizsgálat szerint m ár 0,1,0,3 vagy 
1 mg M nappal vagy este adagolva 
gyorsítja az elalvást. Idős, insom niára 
panaszkodó egyéneknél három  hétig 
adott napi 1-2 mg M m ind az alvás 
minőségét, m ind az időtartam át javí
totta Garfinkel és mtsai (1995) sze
rint.

Circadian ritmus. A M szekréció 
endogén circadian ritm usában fázis- 
eltolódás következik be repülő u ta
sokon időzónákon való áthaladáskor, 
éjszakai m űszakban dolgozókon és 
késlekedő alvás fázis szindróm ában 
szenvedőkön.

Erős fénnyel és M adagolásával 
nem lehet változatani a M szekréció 
circadian ritm usát, a hatás attól függ, 
hogy a beavatkozás időpontja hogy 
viszonyul a fény-sötétség ciklushoz. 
Az éjszakai M szekréció korábban
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veszi kezdetét, ha az egyént reggel te
szik ki erős fénynek és később, ha este 
tö rtén ik  ugyanez. A kora este adott M 
is előre hozza az endogén éjszakai M 
szekréció növekedést.

A rendt és mtsai (1986) vizsgálatuk
ban nyolc időzónán át Kelet felé u ta 
zóknak 5 mg M-t adtak 18 órakor in 
dulás előtt és megérkezéskor lefekvés
kor. Ez az adagolás meggyorsította az 
alvásnak az alkalmazkodását és csök
kentette a „jet lag” tüneteiket.

Nagyszám ú időzónán áthaladó re
pülő személyzeten Petrie és m tsai 
(1993) azt figyelték meg, hogy azok, 
akik a visszaérkezés napján lefekvés 
idején és további öt napon át 5 mg M-t 
vettek be, kevesebb „jet lag” szimp- 
tóm áról és alvási zavarról szám oltak 
be, m int azok, akik a megérkezés előtt 
három  nappal kezdték el szedni a M-t.

Az még nincs tisztázva, hogy a M 
jótékony befolyása a „jet lag” tünetek
re, az altató hatásából származik-e 
vagy pedig a circadian ritmus reszink- 
ronizációjának az elősegítéséből.

A m ániás depressziós pszichózisok 
abnorm ális circadian ritm usokkal 
já rnak  együtt, különösen az endogén 
depresszió és a téli depresszió. Előbbi
nél alacsony éjszakai szérum M kon
centrációt, utóbbinál a M szekréció 
fázis késését figyelték meg. Erős fény
nek megfelelő időben való alkalm azá
sával eredményesen lehet a tüneteket 
enyhíteni, az viszont nincs bebizo
nyítva, hogy a kezelés m agára a M 
szekrécióra is hatással van-e.

Szexuális érés és szaporodás.
A szabadon élő, évszakokhoz k ö 

tö tten  szaporodó állatokra vonatko
zólag bőségesen ismeretesek adatok a 
M szerepéről a szaporodásban.

Bár az ember szaporodása nem  
szezoniális, különböző földrajzi te rü 
leteken végzett vizsgálatokból k ide
rült, hogy a fogamzás és szülés elosz
lása helyenként nem egyenletes. így 
az északi sarkvidéken élő nőknél az 
agyfüggelék -  gonad funkció és a 
fogamzási ráta a téli sötét hónapok
ban  alacsonyabb, mint nyáron.

Az a felismerés, hogy a pinealis 
szerv hatással van a pubertásra, 1898- 
ra nyúlik vissza, amikor Heubner szá
m olt be egy 4 V2 éves fiú pubertas 
praecox-áról és a pinealis szervét 
tönkretevő nem parenchymás tu m o r
ról. Azóta számos ilyen esetet írtak  le, 
főleg fiúkon. Ezek szerint a M -hiány 
aktiválja az agyfüggelék -  gonad m ű
ködést.

Ha a M gátolja a hypothalam ikus 
gonadotrop releasing horm on aktivi
tását, ill. elnyomja az agyfüggelék vá
laszát, a gonadotrop releasing h o r
mon stimulálásra, akkor elképzelhe
tő, hogy a M szekréciónak az előzőek
ben ism ertetett csökkenése a gyer
mekkorban, indítja el a pubertást. Az 
oki összefüggés tisztázására longitu
dinális vizsgálatokra volna szükség.

Normális körülm ények között a M 
szekréció nem  változik a m enstruá
ciós ciklus folyamán, de hypothala
mikus am enorrheában többen m egfi
gyelték a szérum  M koncentráció nö 
vekedését, ami a magas M koncentrá
ció és a hypothalam us -  agyfüggelék 
-  gonad hipofunkció összefüggésére 
utal.

A M közvetlenül is m odulálhatja az 
ovarium m űködését. A tüszőfolyadék 
tekintélyes mennyiségű M-t ta rta l
maz (átlagos napi koncentráció: 36 
pg/ml) és a granulosa sejt m em bráno
kon M receptorok találhatók. Ezen
kívül a granulosa lutein sejtekben M 
in vitro stimulálja a progesteron szinté
zist. Mindez arra mutat, hogy a M sze
repet játszik a steroidogenesis intra- 
ovarialis szabályozásában.

Öregedés.
Az éjszakai szérum  M koncentrá

ció idős korban megfigyelhető csök
kenése sok kutatót arra a feltételezés
re indított, hogy a M -nak szerepe van 
az öregedésben és az öregedéssel 
összefüggő betegségekben.

Patkány és egér kísérletek szerint a 
csökkent M szekréció együtt já r az 
öregedési folyamat gyorsulásával. Pi
nealis szerv kivonattal vagy pinealis 
szerv beültetéssel m eghosszabbított 
élettartam  esetén a M védő hatása 
vagy a szabad gyökök okozta sejtká
rosodások csökkentésében vagy az 
immunfolyam atok fokozásában nyil
vánul meg.

Jelenleg nincsenek olyan adatok, 
amelyek alátám asztanák a M örege
dést lassító hatását em beren, sőt az 
sem tisztázott, hogy az öregedéssel 
együtt járó csökkenése az éjszakai M 
szekréciónak inkább következménye- 
e az öregedési folyamatnak, m in t oko
zója annak.

Rák.
Állatkísérletekben a pinealektom ia 

sietteti a spontán vagy indukált tu 
morok növekedését, M adása pedig 
ezt a hatást felfüggeszti, ill. a car- 
cinogének okozta tum or genesist gá
tolja.

Emberre vonatkozólag a közlemé
nyek többsége a M védő hatására utal. 
Nőkön ösztrogén-receptor pozitív mell
rák, férfiakon pedig prosztatarák ese
tében alacsony szérum M koncentrá
ciót és csökkent M metabolit vizelet 
exkréciót észleltek.

A m echanizm us, amellyel a M gá
tolja a tum ornövekedést, nem  ism ert. 
Egyik lehetőség a horm on antim ito- 
tikus aktivitása. A M fiziológiás és far- 
makológiás koncentrációja gátolja a 
tenyésztett m ellrák hámsejtek és m a
lignus m elanom a sejtek proliferáció- 
ját.

Másik lehetőség a M im m unm odu
láló aktivitása. Állatkísérletekben M 
gyorsítja az immunválaszt, növelve a 
T-helper sejtek cytokin (IL-2, IL-4) 
termelését.

Végül, m int hatásos szabad gyök 
elhárító, a M egyes molekulákat, főleg 
a DNS-t, az oxidativ károsodástól 
megvédve fejtheti ki a befolyását.

A M hatását számos rákbetegen 
vizsgálták, akik közül soknak előre
haladott volt a betegsége. A M-t nagy 
adagban (20-40 mg/nap, orálisán) al
kalmazták radio- vagy kem oterápiá
val kombinálva. 30 glioblastomás be
teg közül 16 M-nal és radioterápiával 
kezelt tovább élt, mint a 14, csak ra- 
dioterápiában részesült beteg. Ugyan
azok a szerzők (Lissoni és m tsai) 14 
nőt áttétes mellrákkal kezeltek, a ta- 
moxifent M-nal kiegészítve és úgy 
találták, hogy a folyamat lelassult. Má
sok 40 előrehaladott m alignus mela- 
nomás betegnek adtak nagy adag M-t 
(700 m g/nap) és 6-nál a tum or töm e
gének átm eneti kisebbedését figyel
ték meg.

Végül Lissoni és mtsai (1994) azt is 
tapasztalták, hogy a kemo- vagy ra- 
dioterápiát M-nal kiegészítve, utóbbi 
csökkenti a vérsejtek károsodását, 
ami a kezelést elviselhetőbbé teszi.

M indezeket az előzetes eredm énye
ket nagyobb beteg csoportokkal és 
hosszabb ideig tartó vizsgálatokkal 
lehetne megerősíteni.

M. Odorfer Magdolna ár.

A programozott sejthalál. (A „Prinzip 
und Perspektive” c. rovatból.) Simon,
H. U. (Davos, Schweiz). Dtsch. med. 
Wschr., 1997,122, 167.

Az eukaryota sejt kétféleképpen pusz
tulhat el. Meghalhat súlyos roncsolás,
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vérellátási zavar, méreg vagy magas 
hőm érséklet hatására. Ez a sejthalál a 
nekrosis, amelyben tönkrem egy a 
sejtm em brán és a sejtből kiszabaduló 
lysosomális anyagok gyulladásos re
akciót váltanak ki. A sejtmag karyo- 
lysisen esik át.

A másik elpusztulási m ód a fizio
lógiás vagy program ozott sejthalál 
(= psh.) [Ref: E fogalom jelölésére 
használt apoptózis kifejezést a szerző 
nem említi, (apó =által, ptózis = esés)].

A psh. az élet elengedhetetlen kísé
rője. Irányított folyamat, gyulladás 
nem kíséri, a sejt megkisebbedik, a 
sejtm em brán ép marad, lysosomalis 
enzimek nem  szabadulnak ki, a sejt
mag pyknosissal feldarabolódik, majd 
az egészet bekebelezik a phagocyták.

A psh.-nak nagy szerepe van m ind 
az embryonális, m ind az érett korban. 
A csontvelőből naponként nagy meny- 
nyiségben áram lanak ki granulocy- 
ták és a homeosztázis végett ugyan
annyinak el is kell pusztulnia, de úgy, 
hogy a kiszabaduló lysosomalis enzi
mek kárt ne okozzanak. Ugyanez vo
natkozik a T-lymphocytákra is.

A psh. az aktivátorok és az inhibi
tor Bcl-2 irányított rendszerében m ű
ködik, amelynek zavara jelentkezhet a 
psh. defektusában: Nem kívánatos 
sejtek halm ozódnak fel rákban, idült 
gyulladásban, allergiás, autoim m un 
és néhány vírusbetegségben. Egyes 
sejtpopulációk fokozott psh.-a jellem 
zi a neurodegeneratív betegségeket, a 
myelodysplastikus syndrom át és más 
haem atopoetikus kórform ákat, pl. az 
aplastikus anaem iát, chronikus neut- 
ropeniát.

[Ref: Apoptózissal hullik le a levél, 
az érett és a beteg gyümölcs idő előtt a 
fáról, hagyja el az üldözött gyík a fa r 
kát és vedlenek az állatok. A z apop
tózis távolítja el az ontogenesis fo lya
mán feleslegessé vagy károssá vált 
saját sejteket, szöveteket, pl. emberben 
az úszóhártyát, a sajáttal szemben  
toleranciájukat vesztett T-lympho- 
cytákat (Meggátolja az autoimmu- 
nitást].

Kollár Lajos dr.

SZÜLÉSZET ÉS NŐGYÓGYÁSZAT

Tamoxifenhez társuló postmenopau
salis endometriosis. Ismail, S. M. és 
Maulik, T. G. (University of Wales Col
lege of Medicine, Prince Charles Hos

pital, M erthyr Tydfil, UK): Hist op a- 
thology, 1997,30,187.

A tamoxifent oestrogen antagonista 
hatása m iatt alkalmazzák az elmőrá- 
kok kezelésében, ugyanakkor a vegyü- 
let a diaethylstilboestrolhoz hasonlít és 
a cervix, valamint a vagina laphámjára, 
továbbá az endometriumra is oestro
gen agonista hatással van; az endomet- 
rium ban hyperplasia, polyp, malignus 
polyp és invasiv rák is kialakulhat a 
kezelés mellett. A szerzők egy tamoxi
fen therapiához társuló postmenopau
salis endometriosisról számolnak be.

Egy 53 éves nőnél, akinek a nőgyó
gyászati anamnesise negatív volt, bila
teralis adnexectomiát és hysterecto- 
miát végeztek nagyfokú postm eno
pausalis vérzés miatt. Nyolc évvel ko
rábban emlőablatio történt a betegnél 
és azóta 40 mg/die tamoxifent szedett. 
Az uterus falában több myomagöb volt. 
Az endom etrium  simplex cysticus hy- 
perplasiát mutatott és emellett egy hy- 
perplasiás polyp is volt benne. A stro
ma fibrotikus volt, ami a hosszantartó 
tamoxifen therápiával összhangban 
állt. A jobb ovariumban makroszkópo
sán malignitás gyanúját keltő, muci
nosus tum ort utánozó, 8,5 cm átm érő
jű cysta volt, amiben gyulladás, haemo- 
siderin és cholesterin kristályok körüli 
idegentest-granuláció mellett endo- 
metriosist találtak. Az uterus és a jobb 
tuba, valam int a cysta serosalis felszí
nén is endometriosist észleltek mik
roszkóposán. Az endometriosison be
lül transitiocellularis, tubalis, oxyphil 
papillaris metaplasiás területek is vol
tak. Gócokban cellularis atypiát mutató 
complex hyperplasiát is észleltek. Ma- 
lignitásra utaló jel nem volt.

Az endometriosis postmenopausalis 
korban rendkívül ritka. Az angolszász 
irodalom további két esetet ism ertet ta
moxifen therapiával összefüggésben. 
Az, hogy az endometriosis de novo 
keletkezik-e ilyenkor, vagy korábban 
kialakult góc fellángolásáról van-e szó, 
nem tisztázott. A proliferációs és atypu- 
sos karakter miatt felmerül az is, hogy 
az endometriosisból kiinduló rákok 
kockázata is magasabb lehet tamoxifen 
therapiával kapcsolatban.

Cserni Gábor dr.

A GnRH-agonista leuprorelinacetát 
depot-val kezelt endometriosis hosz- 
szú távú követésének eredményei.

Regidor, R A. és mtsai. (Schindler A. 
E.: Universitätsfrauenklinik, Hufe
landstrasse 55, D-45132 Essen, Né
metország): Zbl. Gynäkol., 1996, 118, 
283.

A szerzők 112 betegről számolnak be, 
akiknek mintegy fele 5 éve ismeretes, 
hogy endometriosisban szenved és 
32,7%-át egy vagy több ízben operál
ták és/vagy gyógyszerekkel kezelték. A 
kezelés 3 lépcsős volt: az endom etrio- 
sisos gócokat sebészileg eltávolították, 
ezt 6 hónapos leuprorelindepot kezelés 
követte havi 3,75 mg subcutan injek
cióval, majd laparoszkópiás vizsgálat a 
reziduális gócok eltávolításával. A kö
vetési idő átlagosan 33,5 hónap volt. A 
112 beteg közül 91 infertilitásról pa
naszkodott. A követési idő alatt 43-an 
(47,3%) terhesek lettek; 55 terhesség 
eredményeződött és 36 újszülött jött a 
világra. E betegek több, m int fele spon
tán fogamzott, a többiek a stimulációs 
program  során lettek terhesek.

A dysmenorrhoea, dyspareunia és 
medencei fájdalom a recidiva jele. A 
112 beteg közül 70 (62,5%) panaszai át
lagosan 11 hónap múlva jelentkeztek. A 
tünetek azonban a recidivált betegek 
2/3-ában kevésbé súlyosak voltak és 
enyhéknek, mérsékelteknek m inősítet
ték őket. A 70 közül csak 20 (28,6%) 
betegnek volt szüksége ismételt sebészi 
vagy gyógyszeres kezelésre.

A vizsgálatok eredményei azt m u
tatták, hogy a leuprorelinacetát keze
lés élettani hatása a petefészek m űkö
dés elnyomása gyorsan reverzibilis, a 
therapiás hatás azonban elhúzódik. 
Erre utalt a meglévő tünetek csökke
nése. Sok beteg a kezelés befejezése 
után több, m int egy évig tünetm entes 
volt vagy állapota javult. A kezelés 
hatásosságát igazolja a nagyszám ú in- 
fertilitásos beteg terhessége és az élet 
m inőségének javulása.

Jakobovits Antal dr.

A fibromák kezelése. Jourdain, O. és 
mtsai (D epartm ent of Obstetrics and 
Gynecology, University Hospital Pel- 
legrin, Place Amélie-Raba-Léon, 
F-33076 Bordeaux, Cedex, Franciaor
szág): Europ. J. Obstet. Gynecol. Rep- 
rod. Biol., 1996,66,99.

A leiom yom ák jóindulatú, egy vagy 
több gócos daganatok, amelyek a 
m yom etrium  sima izomrostjaiból fej
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lödnek ki. Figyelembe véve, hogy egy
re több nő hord ja  ki a terhességét 30 
éves kora u tán  és a szülési képesség 
lényeges, kiemelkedő feladat a méh 
fibromák konzervatív kezelése. Ezek a 
daganatok gyakoriak a m enstruáló  
nőkben. Epidemiológiai vizsgálatok 
kim utatták, hogy a 30 éves nők 20%- 
ának és az 50 évesek 40%-ának van 
leiomyomája. A négerekben gyako
ribb. G yakran okai e daganatok az is
mételt spontán  vetéléseknek. A fibro- 
más nők 27,5%-a meddő, bár ennek 
kórélettana nincs tisztázva.

A m yom ák ösztrogén függősége b i
zonyított. A kis dózisú, szájon át szed
hető fogamzásgátlók gyakran okoz
nak hypoösztrogénes állapotot, anél
kül, hogy fibromához vezetnének. A 
term észetes progeszteron hatástalan. 
A legígéretesebb gyógyszer a gestri- 
non. A funkcionális eredmények k itű 
nőek, a m yom a térfogata az esetek 
89%-ában csökkent. A 19-nortesto- 
steron, a danazol a jelentős androgén 
mellékhatás m iatt bár hatásos, de r it
kán használatos.

A gonadotropin kibocsájtó ho r
mon (GnRH) agonisták az FSH és LH 
kiválasztás lenyomásával csökkentik 
az ösztradiol produkciót és ezáltal a 
horm onérzékeny szövetek sorvadását 
idézik elő. A fibromák kezelésében a 
hatásosságukat kimutatták. Számos 
készítm ényt teszteltek: subcutan  és 
intranasalisan a buserelint; intram us- 
cularisan a triptorelint; intram uscu- 
larisan és subcutan a leuprolid acetá- 
tot; a histrelint; a goserelin subcutan 
im plantatum okat és a nafarelin nasa
lis instillációkat. A kezelést a luteális 
fázisban kezdik. Ezek a gyógyszerek 
jelentősen csökkentik a myomák nagy
ságát. A betegek 10%-a nem , vagy alig 
reagál a kezelésre.

A m yom a nagyságának csökkenése 
a kezelés után  3 hónapra stabilizáló
dik, de recidiva következik be mindig 
a kezelés után  6-12 hónapra. Az ago
nisták hatásossága egy hónapos keze
lés u tán  m ár előre látható. A reagáló 
m yom ák nagysága az első injekció 
után 4 hétre  jelentősen csökken.

A kezelésre hypoösztrogénes álla
pot következik be am enorrhoeával, 
amely m ajdnem  mindig a 2. hónap
ban kezdődik. A hőhullám ok nagyon 
gyakoriak. Hüvely szárazság, dyspa- 
reuniával vagy anélkül, fejfájás, ál
m atlanság, libido csökkenés, bár 
utóbbi nem  mindig következik be. 
H orm onpótló kezeléssel a m ellékha

tások elkerülhetők. A betegek 50%-a 
elhízott.

Doppler-ultrahangvizsgálatok k i
mutatták, hogy a GnRH agonisták 
csökkentik a véráram lást és a myo
mák vasculariastióját. Ez megköny- 
nyíti a vérzés csökkentésével a m űté
tet, azokban a betegekben is, akiknek 
am aem iáján javítottak.

A GnRH agonisták fő javallata a 
konzervatív endoszkópiás m űtétre 
való előkészítés. A kezelés optimális 
tartam a 3-4  hónap. Egyesek szerint a 
GnRH agonista kezelés hátránya, 
hogy m űtét alkalmával a túl kicsire 
zsugorodott gócokat lehetetlen felis
merni. Ugyanezen okból kifolyólag 
könnyebbé válik a hüvelyi méheltávo- 
lítás. Végső fokon a GnRH agonista 
kezelés nem  hoz végleges megoldást, 
ahogyan várták. Konzervatív m űtét 
előtt hasznos a 3 hónapos kezelés, bár 
a költségek szükségessé teszik a javal
latok felülvizsgálatát.

A m ifepriston szintétikus szteroid 
antiprogeszteron, antiglukokortikoid 
és enyhe antiandrogén hatására. A ke
zelés hatására  a myomák nagysága je 
lentősen csökken. Két hónapos keze
lés után  m inden beteg am enorrhoeás 
lesz. A m ifepriston kezelést a betegek 
jobban tűrik , m int a GnRH agonistá- 
kat.

A tam oxifen antiösztrogén hatású, 
az em lőrák kezelésében használatos 
gyógyszer. Egyidejűleg agonista és 
antagonista. A kezeléssel kapcsolato
san szövődmények ritkán fordulnak 
elő.

Endoszkópiás műtétek. A hystero- 
skópia és m éhkaparás m agukban a 
felmérést segítik, de nem kezelési m ó 
dok. Segítségükkel az endom etrium  
rák kizárható.

Endoszkópiás rezekció. A hystero- 
skopia subm ucosus gócok esetén lé
nyeges. A m űszert eredetileg az u ro ló 
gusok használták. Elektrokoagulációs 
endoszkópiás eszköz használatával a 
kaparékot szemlélték és összegyűjtöt
ték. Az irrigációs rendszer jó látási 
viszonyokat terem t még m etro rrha
gia esetén is. A gócok rezekciója 40-60 
percet vesz igénybe, történhet lézerrel 
vagy szikével és endoszkópiás fogó
val. Ugyanakkor endom etrium  abla
tio is végezhető. Ez a technika alka
lmas a subm ucosus myomák eltávolí
tására. Nagy góc mérete a m űtét előtti 
gyógyszeres kezeléssel csökkenthető.

Laparoszkópos myoma enucleatió- 
val akár 10—15 cm átm érőjű subsero

sus vagy interstitialis gócok is eltávo- 
líthatók a méh üregének m egnyitása 
nélkül. A vérvesztés enyhe uni-, vagy 
bipoláris koagulációt használva. Az 
eltávolítás darabolás után supra-pu- 
bicus trokárral, vagy hátsó kolpoto- 
miával végezhető. A műtét közel 2 
órát vesz igénybe, a myoma nagysá
gától és a sebész gyakorlatától függő
en. A gócok száma és nagysága e 
módszer korlátozó tényezői. Lényeges 
a myomák nagyságának csökkentése 
GnRH agonista kezeléssel. Tradicio
nális m űtét esetén azonban ilyen ke
zelés után a disszekció nehezebb.

A műtét előtti vizsgálat ki kell zárja 
a submucosus gócot. A m űtét előtti 
diagnosztikus hysteroskópia, ha szük
séges, ezt kizárhatja. A beteggel tu d a t
ni kell annak lehetőségét, hogyha a 
fibroma túl nagy vagy túl sok góc van, 
laparotomia válhat szükségessé. A la
paroszkópos myomektomia értékes 
beavatkozás jól definiált javallat alap
ján végezve, am i egyetlen, mérsékelt 
nagyságú interstitialis vagy subsero
sus gócra korlátozódik és rem ény van 
terhességre.

Tradicionális sebészi kezelésénél a 
myomektomia hatásos módszer. Szö
vődmény a m éh hegesedése. A gyó
gyuláshoz 3 -4  hónap szükséges, ez 
után m ár bekövetkezhet a terhesség. 
Császármetszés nem szükséges rend
szeresen, mivel a méhrepedés ritka.

Hysterectomia javallt kom pliká
ciók, társult elváltozások, többszörös 
myoma, nagy fibroma esetén, vagy ha 
más m ódszer sikertelen. Az abdom i- 
nális méheltávolítás végezhető me
dialis, transrectalis és Pfannenstiel 
metszésből. A halálozás 0,16-0,7% 
között van, főleg tüdő embolia követ
keztében. A throm boem boliás szö
vődmény 1,6-4,7%, hasfali fertőzés 
2,7-6% és húgyúti fertőzés 4,3-6,5%. 
Hüvelyi m űtét javallt, ha a m éh nagy
sága 8-10 hetes terhességnél nem  na
gyobb. A vérvesztés, throm boem bolia 
és egyéb szövődmény ritkább.

Myolysis a myoma roncsolása lé
zerrel, m űtét nélkül. Javallt in terstitia
lis myománál, ha a beteg még terhes 
kíván lenni.

Enyhe funkcionális tünetek esetén 
a progeszteron kezelés elegendő lehet. 
A subm ucosus gócok hysteroscopiá- 
val rezekálhatók vagy lézerrel kezel
hetők. A hysterectomia javallata meg
marad, am ikor szövődmények van
nak, olyan betegek számára, akik nem 
kívánnak m ár szülni, vagy másfajta
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kezelés eredménytelen. Hüvelyi m ű
tétet kell alkalmazni ahol lehetséges, 
ha szükséges, laparoszkópiával előké
szítve.

Jakobovits Antal dr.

A terhesség datálása trim eszteren- 
ként: áttekintés és újragondolás.
Sawin, S. W., Morgan, M. A. (D epart
m ent of Obstetrics and Gynecology, 
The Hospital of the University of Pen- 
sylvania, 3400 Spruce St., Philadel
phia, PA 19104, USA): Obstetr. 
Gynecol. Surv., 1996, 51, 261.

A terhesek és szülészek szokványosán 
az em beri terhességet 3 időszakra, 
tradicionálisan trim eszterre osztják. 
Ez a rendszer nyilván, a 9 hónapos 
terhesség 3 hónapos intervallumokra 
osztásából származik. Ebből azonban 
több probléma adódik. Először az em 
beri terhesség 280 napig tart, vagyis 
40 hétig, ami nem  osztható 3 egyenlő 
részre. A terhességi hét átváltása ter
hességi hónapra félreértésekhez ve
zethet a terhes és az orvos között. A 
gregoriánus naptár nem  tükrözi az 
embryonális és magzati fordulópon
tokat. Szerzők ennek a rendszernek a 
revízióját ajánlják, amelyben a term é
szetes embryonális magzati fejlődés 
mérföldköveit trim eszter helyett a 
terhesség progresszív stádium ai hatá
roznak meg. A megközelítőleg 5 hetes 
intervallumok a terhesség egyszerűbb 
felosztását teszik lehetővé: 4 tízhetes 
negyedben, amelyben két 5 hetes in
tervallum van. A rendszer hangsú
lyozza a fejlődéstani alapokon nyugvó 
számítást, amely érthető m ind a ter
hes, m ind a szülész számára.

Jakobovits Antal dr.

Az urogenitalis trak tus fertőzéseinek 
szerepe a koraszülés kóroktanában.
M artius, J., Roos, T. (Univ.-Frauen- 
klinik, Josef-Schneider-Strasse 4, D- 
97080 Würzburg, Németország): Arch. 
Gynecol. Obstet., 1996,258, 1.

A koraszülés a perinatális és újszülött 
m orbiditás és halálozás fő oka. Né
metországban az összes újszülött 
mintegy 6%-a 2500 g-nál kisebb 
súllyal jön  világra, de ezekből adódik 
a perinatális halálozás 70%-a. Ismere
tes, hogy a koraszülés nagyobb gyako

risággal társul az anya és az újszülött 
fertőzésével, mint a term inusban való 
szülés. A perinatalis halálozás jelentős 
csökkenése az utóbbi években főleg a 
nagyon kis súlyú újszülöttek kezelé
sének javulásával és az újszülött in
tenzív centrum ok kiépítésével hoz
ható kapcsolatba. A túlélő nagyon kis 
születési súlyúak családjai azonban 
hosszú távon súlyos betegségekkel 
szembesülnek.

A koraszülés aetiológiája öt fő kate
góriában sorolható: ikerterhesség, fel
szálló vagy szisztémás fertőzések, kó
ros placenta (terhesség indukálta hy
pertensio, elölfekvő lepény, placenta 
abruptio), kóros újszülött (fejlődési 
rendellenességek) és kóros méh (fej
lődési rendellenességek, cervix elégte
lenség). Ezek közül mindegyik idő előt
ti burokrepedéshez vezethet lh  rész
ben; a koraszülés Уз részt és a szülés in
dítás belgyógyászati javallat alapján Уз 
részt tesz ki. Az egymagzatos kora
szülések fele idő előtti burokrepedés
sel kezdődik, vagy a koraszülésnek 
nincs kim utatható oka. Jelenleg az idio- 
pathiás koraszülések többségét úgy 
hiszik szubklinikai felszálló urogeni- 
tális fertőzés okozza. Az anya és új
szülött fertőzéses megbetegedései 
szoros kapcsolatban vannak a kora
szüléssel. Klinikai chorioam nionitis, 
szülés u tán i endom etritis és az új
szülött sepsis gyakoribb koraszülés
sel, m int terminusbelivel kapcsolat
ban. A chorioam nionitis gyakorisága 
6% koraszülésnél és 25%-os term i
nusbeli szülésnél. Idő előtti burok
repedés u tán  koraszülésnél 26%, ter
minusbeli szülésnél 7%-os a gyako
riság. Ez a rra  utal, hogy az idő előtti 
burokrepedés fokozza a fertőzés ve
szélyét. Az idő előtti burokrepedés 
gyakorisága koraszülésnél 16%, ter
m inusbelinél 7%. Szülés utáni endo
m etritis koraszülésnél 4%, term inus
belinél 2% -ban fordul elő. A terhesség 
28. hete előtt születettek neonatalis 
fertőzése 17%-ot, a term inusban szü
letetteké pedig 1%-ot tesz ki. A na
gyon kis születési súlyúakat nem csak 
az éretlenség, hanem a fertőzéses 
kom plikációk is veszélyeztetik.

Az eddigi vizsgálatok m ikroorga
nizm usokat m utattak ki in takt b u r
kok és a fertőzés klinikai jelei nélkül a 
magzatvizek 15%-ában. A pozitív te
nyészetek gyakorisága jóval 30% fe
lett volt, ha a szülés az amniocentesis 
után  48 órán  belül következett be. A 
burkokból leggyakrabban izolált k ó r

okozók az ureaplasma urealyticum , 
Gardnerelia vaginalis, Escherichia co
li, В csoportba tartozó streptococcu- 
sok, gram  pozitív anaerob coccusok, 
bacteroides. Némelyik urogenitális 
fertőzés fokozott kockázatot jelent a 
koraszülésre, idő előtti burokrepedés
re, az anya és magzat fertőzésére. A 
bakteriális vaginosis egyike a leggya
koribb hüvelyi fertőzéseknek. Az 
Egyesült Álamokban 13 000 terhesen 
végzett vizsgálatok 12,6%-ban talál
tak trichom onas vaginalis fertőzést.

Egy vizsgálat azt m utatta, hogy a 
tetracyclin kezelés abakteriuriás ter
hesekben csökkentette a koraszülések 
gyakoriságát. Bizonyos baktérium ok, 
m int a bakteroides, in vitro csökken
tik a burkok ellenállóképességét, kü
lönösen az elaszticitását. Ez potenciá
lisan fokozza az idő előtti bu rokrepe
dés kockázatát.

Szaporodik a száma azoknak a bi
zonyítékoknak, amelyek a rra  m utat
nak, hogy a sejtek által közvetített im 
m unválasz direkt vesz részt a kora
szülés pathogenezisében. A felsorolt 
vizsgálatok és tapasztalatok u talnak  a 
felszálló szubklinikai fertőzések le
hetséges aetiológiai m echam izm usá- 
ra a koraszülésben.

Jakobovits A nta l dr.

Ectópiás terhesség. Kessel, E. (De
partm en t of Public Health and 
Preventive Medicine, Oregon Health 
Services University, Portland, OR 
97201, USA): Am. J. Obstet. Gynecol., 
1996,175, 1675.

Amerikai kim utatás szerint a sebészi- 
leg hibásan sterilizált nők 32,9%-a 
m éhen kívüli terhességben betegszik 
meg. A halálosan végződő m éhen k í
vüli terhességek 0,08%-ra csökkentek 
ugyan az iparilag fejlett országokban, 
az Egyesült Államokban mégis az 
anyai halálozások 9%-át teszik ki. A 
fejlődő országokban a fatális m éhen 
kívüli terhességek 5%-ot tesznek hoz
zá az elfogadhatatlan anyai halálozá
sokhoz. Két m ásik választási lehető
ség: a m éhen belüli eszközök és a kvi- 
nakrin sterilizáció. A méhen belüli 
eszközök sem az Egyesült Á llam ok
ban, sem m ás nagy fejlődő országban, 
mint India, nem  jól elfogadott m ó d 
szer az asszonyok számára. A kvinak- 
rin transzcervicalis alkalmazása utáni 
terhességi rá ta  mintegy 1/100 né 2
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évre. A kvinakrin  elkerülhetővé teszi 
a méhen kívüli terhességekkel k ap 
csolatos anyai halálozásokat.

Jakobovits Antal dr.

A pulzusoximetria lehetőségei és ha
tárai a szülés közbeni felügyeletben.
Knitza, R. (Frauenklinik/Perinatolo- 
gische Labor, Marchionistrasse 15, D- 
81377 M ünchen, Németország): 
Gynäkologe, 1996,29, 52.

A pulzusoxim etria nem invazív folya
matos felügyeletet tesz lehetővé az a r
tériás érrendszer oxigén telítettségé
nek kim utatásával. Az eljárást Aoyagi 
fedezte fel 1973-ban. Néhány év alatt 
széles k ö rben  alkalmazást nyert a 
műtétek alatt és az intenzív osztályo
kon. A pulzusoximetria az oxigén 
telítettséget (SO2) méri, vagyis azt, 
hogy a dezoxigenizált vér az összes 
vérm ennyiségnek hány százalékát te
szi ki. Ezt képlettel lehet kiszám ítani: 
S02 = cChHb/lcChHb + cHb). cChHb 
az oxihaemoglobin koncentrációja és 
a cHb a dezoxihaemoglobin koncent
rációja. Az oxigén telítettsége fotó- 
metriás m érésének elve azon alapul, 
hogy a haem oglobin és az oxihaem o
globin abszorpciós spektruma kü lö n 
bözik.

A vörös sávban (kb. 660 nm ) a dez
oxihaemoglobin több fényt abszor
beál, m int az oxihaemoglobin, m íg az 
infravörös sávban (pl. 940 nm ) fordí
tott a viszony. Ez a módszer alkalm as 
a magzat oxigén telítettségét a szülés 
alatt vizsgálni. A mérés pontossága 
alacsony telítettség mellett csökken, 
ilyenkor a m ódszer a hypoxiás magzat 
veszélyeztetettségének felismerésére 
nem m egbízható. Az eddigi klinikai 
vizsgálatok azt mutatták, hogy állan
dó nagy telítettség esetén a magzat 
jóllétét megbízhatóan m utatja és gya
nús kardiotokográfiás érték m ellett jó 
segítőeszköz. Magzati arrhy thm iák  
esetén am ellett, hogy kisegítő vizs
gálat csökkenti a magzat vérvételének 
szükségességét vérgázvizsgálatra. To
vábbi vizsgálatok szükségesek ezen új 
technika értékének megállapítására.

Jakobovits Antal dr.

Megjegyzések a kettes ikerterhessé
gek szülészeti kezeléséhez. Roemer, V. 
M. és m tsai (Frauenklinik, Röntgen

strasse 18, D-32756 Detmold, N ém et
ország): Der Frauenarzt, 1996,37, 933.

A Detmoldi Női Klinikán és a Tübin- 
geni Egyetemi Női Klinikán 1990-1994 
között 400 ikerpár született. A kettes 
ikergyakoriság 1,4%, ami részben az 
iatrogén befolyásnak köszönhető. Az 
ikrek 48%-a fej/fejvégű fekvésben, 22% 
fej/medencevégű fekvésben és csak 
9%-a volt medence/medencevégű fek
vésben. A fekvési kombináció a te r
hesség tartam ától függ. Minél rövidebb 
a terhesség hossza, annál ritkább a 
fej/fejvégű fekvés. A fej/fejvégű fekvés 
esetén 35%-os a császármetszés gya
koriság és m integy 10% a hüvelyi ope
ratív beavatkozás az első magzatnál. A 
m ásodik m agzat medencevégű fek
vésénél a sectio gyakoriság 82%. Ha 
az első m agzat volt medencevégű 
fekvésben, az esetek 15%-ában hüve
lyi úton tö rtén t a szülés, kb. 3% -ban 
extrakcióval. A második iker m eden
cevégű születése megbízható és rend 
szerint könnyen sikerül.

Az első m agzat hüvelyi születése 
után 3,1% -ban császármetszéssel 
hozták világra a másodikat. A két 
magzat közti diszkordáns növekedés 
m értékét a szerzők gram m okban ad
ják meg. Minél nagyobb a m ásodik 
iker növekedésének lem aradása az el
ső m ögött, annál nagyobb a szülés 
alatti veszélyeztetettség.

Az első és második iker m egszüle
tése közti látencia idő átlagosan 
9,5± 1,1 perc. Szignifikáns összefüg
gés van a látencia idő és a 2. iker ak
tuális pH értéke között. Az első iker 
mérsékelt vagy súlyos acidózisa ese
tén ügyelni kell a 2. iker gyors világra- 
hozatalára. Az első iker optim ális ál
lapota esetén viszont nyugodtan meg 
lehet várn i a hatásos fájások fellépé
sét. A jánlatos a 2. magzat kard io to
kográfiás felügyelete.

Jakobovits Antal dr.

A kettes ikrekkel kapcsolatos kocká
zati tényezők további meghatározá
sa. Powers, W. F., Wampler, N. S. (Pe- 
d iatrix  Medical Group, 450 West 
Highway 22, Barrington, IL 60010, 
USA): Am. J. Obstet, Gynecol., 1996, 
175, 1522.

Az Egyesült Államok nem zeti adatai 
szerint a kettes ikreknek tízszeres a 
kockázata az igen kis (< 1500 g) súlyú

és 8,6-szoros a kis (< 2500 g) súlyú 
magzatok születésére, szembeállítva 
az egyes szülésekkel. A kettes ikrek ú j
szülött halálozása 7-szeres és az első 
évben történő elhalás 5,4-szeres.

1985-1988 között 324 141 ikerm ag
zat született élve. A fehérek ikerter
hessége élő m agzatok esetén egy h é t
tel hosszabb volt, m int a feketéké. A 
fiú-lány párok terhessége tovább ta r
tott, mint a fiú-fiú pároké. A fiú-lány 
párok, akik m indig dizigóták, átlagos 
születési súlya a legnagyobb, a lány
lány pároké, am i viszont jobb, m in t a 
fiú-fiúké. A kimenetel kedvezőtle
nebb a fekete anyák, a fiatal asszonyok 
és az azonos nem ű, főleg fiú-fiú m ag
zatok esetén.

A fiú-fiú ikreknek, akiket fiatal 
(< 22 éves) négerek szültek, 2,1-szeres 
a relatív kockázatuk a kis születési 
súlyra (< 2500 g) és 5,0-szörös a 
kockázatuk a csecsemőkori elhalásra, 
ha olyan fiú-lány párral hasonlítjuk 
össze, akik anyja (> 25 éves) idősebb.

Minden ikerterhesség nagyobb 
kockázatú, m int a szinguláris, a koc
kázatot azonban befolyásolja az anyai 
rassz, a kor és a magzatok nem ének 
kombinációja.

Jakobovits A nta l dr.

A vizeletfehérje kiválasztás jelentő
sége súlyos prae-eclampsia konzer
vatív kezelése folyamán. Schiff, E. és 
mtsai (Sibai B. M.: D epartm ent of 
Obstetrics and  Gynecology, 853 Jef
ferson Ave., Suite E102, M emphis, TN 
38103, USA): Am. J. Obstet. Gynecol., 
1996,175, 1313.

A prae-eclam psiát jellemzi a m ulti
szisztémás endothel károsodás és he
veny atherosis. A vese glom erulusok 
gyakran károsodnak, típusos képét 
mutatják a glomeruláris endothelio- 
sisnak. A klinikai következmény a 
proteinuria, a prae-eclampsia klinikai 
diagnózisának három alapvető krité
rium ának egyike. A betegség súlyos
ságának m eghatározására tradicio
nálisan a súlyos proteinuria (> 5g/24 
óra) szolgál.

A szerzők 66 betegről szám olnak 
be. Az első csoport 24 terhesből állott, 
akik 24 órás vizeletében a fehérje ürí
tés > 2 g; a 2. csoport 24 órás fehérje 
ürítése csökkent (7 beteg) vagy foko
zódott < 2 g-mal (35 terhes). A szülé
szeti kim enetel jelentősen nem  válto

1922



zott a két csoportban azokban, akik 
proteinuriája jelentősen nőtt és akiké 
stabil volt. A konzervatív kezelés alatt 
20 (30%) terhesnek a proteinuriája 
progrediált < 5 g-ról > 5 g-ra. A két 
csoportban a HELLP szindróm a (hae
molysis, fokozott máj enzim szintek, 
alacsony throm bocyta szám) eclamp
sia, placenta abruptio, distress miatti 
császármetszés és < 6-os 5 perces 
Apgar-érték, behozatal-szülés közti 
intervallum  hasonló volt. Szülés után 
51 asszony vérnyomását ellenőrizték 
és csak 4-nek (8%) volt a diastoles 
vérnyom ása > 90 Hgm m  és egynek 
sem volt 100 Hgmm felett.

A konzervatív kezelés alatt a leg
több súlyos prae-eclampsiás terhes 
proteinuriája fokozódott. A magzati 
és anyai kimenetel nem különbözött a 
jelentősen fokozódó proteinuriások 
és a mérsékelten fokozódók, vagy sta
bil proteinuriások között. A protein
uria foka és változása nem jelentősen 
előrejelzője az anya vagy magzat peri- 
natális kimenetelének.

Jakobovits Antal dr.

Spanyolországban túl sok a császár- 
metszés. Meijer Van Putten , }. В. Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1996,140, 2649.

Spanyolországban a szülések kb. 20%- 
a történik  császármetszéssel, évente 
ezek szám a 60000. Magán szülészeti 
rendelésnél arányuk 29%. Egy Valen
ciában tarto tt kongresszusnak a 
WHO felügyelője, Marsden Wagner az 
arányszám ot „absurd nagynak” vélte. 
(El Pais, dec. 2.). Wagner szerint a 
nagy szám ok a szülészetben a tech- 
nikaizálódás következménye. Mellé
kesen említette meg, hogy a spanyol 
nők 90%-a az első vaginális szülésnél 
episiotóm ián esik át, ez összehason
lítható az afrikai clitoridectomiával; 
„arról beszélünk, hogy gyalázat, hogy 
Afrikában eltávolítják a clitorist, és 
ugyanakkor a spanyol nőknél hasonló 
genitalis m utilatiót követünk el, sok 
fájdalmat okozva. Nem csodálkozik 
senki sem, ha arról szám olunk be, 
hogy az epiduralis anaesthesia is gya
koribbá válik. Minél előbb intézkedni 
kell Wagner szerint a szülésnél beve
tendő technikai beavatkozásoknál, 
ezért szülésznők alkalmazását java
solja. Hivatkozik a holland mintára, 
ahol a „szülésznő vezeti a szülést, és a 
szülőnő m aga dönthet, hogyan szül

jön  és itt Spanyolországban olyan 
helyzetbe került, m int a bogár, mely 
foglyul lett ejtve.” Pellengérre állította 
azt a spanyol szokást, ahogy leborot
válják a szülőnő szeméremszőrzetét. 
Wagner: „Nem felejtjük el, hogy egy 
férfi kezdte el használni a forcepset, 
de a szülésnél tulajdonképpen egy nő
ről van szó, aki egy m ásik nőn segít.”

Ribiczey Sándor dr.

Az am buláns vérnyom ásm onitorozás 
terhességben és a m agzati növekedés.
Churchill, D., Perry, I. J., Beevers, D. G. 
(Dept, of Obstetrics and Gynec. Good 
Hope Hospital, Sutton Coldfield, 
Royal Free Hospital School of Med. 
London, City Hospital, Birmingham. 
Nagy-Britannia): Lancet, 1997, 349,
7-10.

Barker és mtsai számoltak be először 
arról, hogy a magzati növekedés -  be
leértve a születési súlyt, a ponderalis 
indexet, a placenta/születési súly
arányt -  és a jelentős kardiovaszkulá- 
ris riziófaktorok (um. hpyertónia, II. 
típusú diabetes mellitus) között szo
ros összefüggés van. A kutatók meg
egyeznek abban, hogy a foetus fejlő
désének kritikus időszakában a táp
lálkozás zavara a kulcstényező a fenti 
elváltozások kialakulásában. Egyéb 
tényezők, így a dohányzás, a terhes nő 
obesitása is fontos szerepet játszik a 
placenta és magzat növekedési zava
rában. Ezideig a terhesség alatti vér
nyomás és a magzat növekedése kö
zötti összefüggés nem volt ismert, k i
véve a preeclampsiát és a terhesek 
esszenciális hypertóniáját. Szerzők 
prospektiv tanulm ányukban a terhe
sek ambuláns vérnyomása és a mag
zati növekedés indikátorai közötti 
összefüggést tanulmányozták.

A birm ingham i városi kórház ellá
tási területén 244 nullipara felelt meg 
a vizsgálat kritérium ainak, akik közül 
209 (86%) vett részt a tanulmányban. 
Közülük 155 európai, 32 afro-ázsiai és 
22 ázsiai (észak-indiai) etnikum ú 
volt. Kizárták a vizsgálatból azokat, 
akiknél magasvérnyomás betegség, 
diabetes mellitus, vese-, vagy szívbe
tegség fordul elő. 24 órás vérnyom ás
m onitorozást (ABPM) három  alka
lommal végeztek a terhesség folya
mán: a 18., a 28. és a 36. héten. Az első 
vizsgálatot m indenkinél el tudták 
végezni, a m ásodikat 202 terhesnél, a

harm adikat pedig 179 esetben. 9 ter
hes nem tűrte a vizsgálat kellem etlen
ségeit, 22 terhes pedig a 36. gesztációs 
hét előtt szült meg.

A vizsgálat során azt találták, hogy 
5 Hgmm-es vérnyomásemelkedés a 
280. héten 68 g születési súly csökke
néssel volt kapcsolatos (95%-os kon
fidencia intervallum, 3-132 között); 
hasonló változás volt tapasztalható a 
diasztolés vérnyomásnál a 36. gesztá
ciós héten, 76 g születési súlycsökke
néssel (24-129). Ez az összefüggés 
független volt a lehetséges egyéb be
folyásoló tényezőktől (az anya életko
ra, súlya, magassága, dohányzási szo
kásai, alkoholfogyasztása, etnikum a, a 
terhességi hpyertónia syndrom a, és 
az idő előtti szülés). A 28. terhességi 
héten m ért anyai átlagos 24 órás vér
nyomásérték fordított összefüggést 
m utatott az újszülött ponderalis in
dexével a születéskor a m ultifaktoriá- 
lis analízis alapján (P = 0,06). A 28. és 
36. gesztációs héten m ért magasabb 
anyai vérnyom ásértékek kisebb fej- 
körfogatot jeleztek, ami a születési 
súlytól független volt (P = 0,02). A fej- 
körfogat 0,26 cm-rel csökkent m in
den 5 Hgmm-es diasztolés érték 
emelkedéskor (0,01-0,50) a 28. gesz
tációs héten és 0,20 cm-rel (0,01-0,40) 
a 36. gesztációs héten. A vérnyomás- 
értékek és a fejkörfogat közötti össze
függés a születési súlytól függött, szo
ros korrelációban a fejkörfogattal 
(r = 0,7; P < 0,001). A 18. héten  m ért 
adatok predektív értékei jelentékte
lenek voltak a születési súly szem 
pontjából és a szisztolés vérnyom ás és 
a születési súly közötti statisztikai 
összefüggés szignifikanciája is kicsi 
és inkonzisztens volt. Szerzők szoros 
összefüggést m utattak ki a magzat 
születési súlya és az anya vérnyom ás- 
értékei között a terhesség során. Ezen 
eltérések Barker hypothézisét erősí
tenék. A szerzők a retardált in tra 
uterin növekedést az anyai vérnyo
máseltérések következtében létrejövő 
károsodott placentéráris perfúzióban 
látják. A vérnyom ásértékek az elő
zetes feltételezéseknek megfelelően 
folyamatosan emelkedtek a terhesség 
folyamán, de csak a szisztolés vérnyo
más prediktív értéke volt jelentős és 
statisztikailag szignifikáns a születési 
súly tekintetében, a szisztolés értékkel 
összehasonlítva. Természetesen m i
előtt végleges következtetést vonnánk 
le a fenti eredményekből, a kardio- 
vaszkuláris betegségek családi előfor
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dulását és egyéb szocioekonomiai k ö 
rülményeket is alaposan elemezni 
kell.

Orosz István dr.

GASTROENTEROLOGIA

A Helicobacter pylori fertőzés, végére 
értünk-e? Loffeld, R. J. L. F. (Zaan- 
dam ): Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 
140, 2440.

Marschall és W arren írta le először a 
Helicobacter pylorit, mint a gastritis 
okozóját 1983-ban, azóta a gastritis és 
a peptikus ulcusbetegség okának és 
pathogensisének ismerete drasztiku
san megváltozott. Míg régen a gastri- 
tis t a normális öregség jelének ta r to t
ták, most m ár eldöntött a H. pylori 
gastritist okozó szerepe és nyilván
való a H. pylori szerepe a peptikus u l
cus létrehozásában. Míg annak idején 
az a Schwartz m ondás járta „no acid, 
no ulcer” úgy m ost már „no Helico
bacter, no ulcer” érvényes. A Helico
bacter gastritis növeli az éhom i se- 
rum gastrinszintet, maximálisan sti
mulálja a savképzést és növeli a 24 
órás intragastrikus savtartalmat. A H. 
pylori kiirtása nemcsak a gastritist 
gyógyítja meg, hozza rendbe a m u- 
cosát és norm alizálja a savképzést, de 
meggyógyítja a recidiváló ulcusbe- 
tegséget. Az USA National Institutes 
of Health 1994-ben jelezte, hogy m in 
den H. pylorival összefüggő ulcusnál 
a therapiának a H. pylori kiirtását kell 
célozni. A gyom orrák keletkezésében 
a H. pylori fontos szerepet tölt be. Az 
idült fertőzésnél atrophia jön létre, 
melyből a bélben metaplasia, dyspla
sia, végül carcinom a fejlődik ki. A H. 
pylori carcinogén. Hogy m ért nem  
m inden esetben jön létre, cc. azt a 
bact. törzsek különböző virulenciája 
okozhatja. Epidemiológiai vizsgálatok 
szerint a kor növekedésével em elke
dik a prevalencia. Kezdetben az em el
kedést az életkor emelkedésének tu d 
ták be. Most nyilvánvaló lett, hogy 
csak egy életkori csoportnál áll elő ez 
a hatás. A fertőzés leggyakrabban 
gyermek- és iíjúkorban történik, u tá 
na állandóan fertőzött m arad az il
lető. A Helicobacter fertőzés évenként 
a teljes lakosság 1%-át éri. Idős k o r
ban csökken a fertőzés lehetősége, 
0,3-1% és főleg az alsóbb szociális 
helyzetűeket érinti. A gyermekek és if

jak fertőzése a fejletlen oszágokban és 
a valamikori Keleti-Blokk országok
ban a hollandiai prevalencia 50 évvel 
ezelőtti értékét éri el. A nyugati orszá
gokban egyre csökken a prevalencia, 
a jelenlegi 50 évnél idősebbek preva- 
lenciája 30 év múlva 5% alá fog 
csökkenni.

A fertőzés útja nem  egészen vilá
gos, de valószínű, hogy oro-orális 
vagy feco-orális. A felnőtt betegeknél 
a nyálban, vagy fogaknál nem  találtak 
H. pylorit. A fertőzés gyakoribb közös 
hálóhelyes intézetekben, ikreknél. 
Kockázati tényező az alacsonyabb 
szociális helyzet, a nagy család, ahol 
közös ágyban alszik több gyermek. A 
fertőzés visszaszorulását 3 tényező 
okozhatja: a nyugati világban a cse
csemők fertőzése többé nem jelentke
zik, a prim o infectio az immunfelelet 
által visszaszorul, későbbi korban rit
kul a reinfectio. M iután a H. pylori an- 
timicrobás szerek kombinációjával 
küzdhető csak le, a fiatal korban ka
pott antibioticum ok isméitek adása is 
hozzájárul a visszaszorításához. A 
harmadik, legplauzibilisebb ok a fer
tőzés lehetőségének csökkenése. A 
háború óta a nyugati világban csök
ken a gyom orcarcinom a és a peptikus 
ulcus prevalenciája. A csökkenés jóval 
a H. pylori megismerése előtt meg
kezdődött. Az eredményes kezelés ter
mészetesen hozzájárult a fertőzések 
csökkenéséhez. Az idült recidiváló ul
cusbetegség m egszűnőben van. A He
licobacter carcinogenitásának felis
merése oda vezet, hogy Hollandiában 
a H. pylori fertőzés csak, m int im port
betegség lesz ismeretes.

Ribiczey Sándor dr.

Újabb ismeretek a helicobacter pylori 
fertőzések diagnosztikájában és ke
zelésében. Veenendaal, R. A. és mtsai 
(Leiden, Utrecht): Ned. Tijdschr. 
Geneesk, 1996,140, 2469.

A gastroenterológiai egyesület elődje 
az 1913-ban alapított gyomor-bél 
egyesület, évente 2x gyűléseznek és 
1995-ben a Helicobacter pylorival 
foglalkoztak. Hasonlóan a brit szak
tudósok ankétjához, a hollandok is a 
sym posionjukban a klinikai practi- 
cummal, m ásrészt az aktuális problé
mákkal foglalkoztak rövid előadá
saikban, u tóbbiró l számolnak most 
be szerzők. Az am sterdam i prof. E. J.

Kuipers hangsúlyozta, hogy a H. py
lori egy pathogén bacterium . A fertő
zöttek idült activ gastritist kapnak, 
mely addig áll fenn, míg a bacterium  
jelen van. A betegségnek az átlagos 
közepes életkorban 40-50%-os az el
terjedtsége, de nagy részüknél tünet
mentes. Jelenleg csak a tünetm entese
ket kezelik, az ulcerált eseteket nem. A 
H. pylori kezelésével feltűnően gyor
san gyógyul az ulcus és a recidiválás is 
ritka. Az ulcus duodeninél 90%-os a 
gyógyulás, az ulcus ventriculinál a 
gyógyulás kb. 80%-os. Az ulcus koc
kázata nagyobb azoknál, akiket anti- 
gyulladásos gyógyszerekkel kezeltek. 
Jelenleg a kezelésnél mindkét kocká
zatot kezelik. Összefüggés áll fenn a B- 
sejtes lymphoma és a kezelés között, 
egy újabb vizsgálatnál 300 lympho- 
más betegnél 96%-ban fordult elő H. 
pylori fertőzés, melynél a kezelés ha
tására 12 hónap múlva teljes remissio 
70%-ban és 15%-nál részleges remis- 
sió állt be. Casuistikus beszámolók 
szerint a nehezen kezelhető hyper- 
trophiás gastritis (Menetriér-beteg- 
ség) jelentős javulást mutat a H. pylori 
kezelésénél. A fertőzést összefüggésbe 
hozták az intestinális nyálkahártya 
metaplasiájával, mely 8-szor gyako
ribb, mint a nem fertőzötteknél. A H. 
pylori jelenléte a hosszabb időn át 
savmegkötőkkel kezeiteknél nyh. 
atrofiát okozva elősegítheti a gyomor- 
cc felléptét. Funkcionális dyspep- 
siánál 60%-ban nagyobb a H. pylori 
jelenléte, így lehetséges, hogy a H. py
lori ennél is szerepet játszik. A H. py- 
lori-s dyspepsiák javulása az anti- 
bacteriális kezelés után, összehason
lítva placebo-hatással jelentős és ez 
amellett szól, hogy a H. pylori okozta 
a panaszokat. A fertőzést invasiv diag
nosztikával (bioptum ok tenyésztésé
vel) vagy non invasiv úton, serum 
vagy légzésvizsgálatokkal lehet felis
m erni, de utóbbiak nagyon drágák és 
4-8  hétig, a serologiai próbák pedig
3-6 hónapig tarthatnak.

Nemcsak histologia, hanem te
nyésztés is szükséges a vizsgálathoz. A 
biopsiánál a bacteriumérzékenység 
megmérhetősége is előnyös. A H. py
lori kezelésénél bevált a tripelthera- 
pia: a bis-tet-m et (bismutoxyd, tetra- 
cyclin, m etronidazol), vagy az om- 
cla-met (omeprazol, claritromycin) 
vagy az om-cla-amo (előbbiek amoxi- 
cillinnel), vagy az ome-amo-met h ár
mas, vagy pedig a quadrupeltherapia, 
melynél omeprazol 20 mg, 2 X, bizmu-
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toxyd 120 mg, 4x, tetracyclin 500 mg 
4 X és metronidazol 500 mg 3 X napon
ta adandó 1-2 héten át. Az átlagos ef
fectus 96%-os. Az idült gastritisből 
kifejlődő cc megelőzésénél a legfőbb 
teendő a H. pylori jelenlétének meg
szüntetése. Újabban csökkent a vele 
való fertőzések száma és kevesebb a 
gyom orrák előfordulása is. Feltételez
ve, hogy az 50 éven felüli hollandok 
közül 200-nál fejlődik ki 1 gyomorcc, 
akkor 200 személy kezelésével 1 gyo
morcc volna megelőzhető. A H. plyori 
kezelés személyenként 200 Guldenbe 
kerül és mivel a betegek átlagosan 4 
évig élnek, a totalis kiadások 40000 
Guldent tennének ki. Az extra életben 
m aradás évente 10 000 Guldenbe ke
rül, ez négy évre 40 000 Guldent tesz 
ki. A peptikus ulcusok kezelésénél 
elért eredményekhez hozzáadódnak a 
gyomor cc problémái is. (NB! A tri- 
pelthe részletezésétől kezdve egy régi 
referátum ból idéztem az adatokat 
[1996,140, 967.])

Ribiczey Sándor dr.

A chlorid secretio gátlása proton 
pumpa inhibitorral congenitális 
chloridorrhoea fennállása esetén.
Aichbichler, B. W. és mtsai (Baylor 
University Medical Center, G. I. 
Research, 3500 Gaston Ave. Dallas, TX 
75246, USA, [Dr. J. S. Fordtran]): N. 
Engl. J. Med., 1997,336, 106.

1945-ben láttak napvilágot az első 
olyan közlemények, amelyek gyerme
kekben előforduló súlyos congenitális 
hasm enést kísérő magas széklet chlo
rid  koncentrációról, hypochloraemiá- 
ról, alacsony vizelet chlorid excretió- 
ról, metabolikus alkalosisról és egy
idejűleg hypokaliaemia fennállásáról 
tudósítottak. Az e témával foglalkozó 
kutatók közül Gamble és m unkatársai 
úgy gondolták, hogy ezt a jelenséget 
kórosan magas intestinalis chlorid 
secretio okozza és ezért congenitális 
hasmenéses alkalósisnak nevezték el. 
Más kutatók, így Darrow úgy vélték, 
hogy a háttérben intestinalis chlorid- 
m alabsorptio áll. A betegség m egne
vezésén azonban nem  tarto ttak  szük
ségesnek változtatást.

A későbbi vizsgálatok tisztázták, 
hogy élethossziglani hasmenéssel já
ró betegségről van szó, amely auto- 
szomálisan recesszíven öröklődik. A 
hasmenéses széklettel igen sok vizet

és sót veszít a szervezet, ami az ér
pályában volumen csökkenést, követ
kezményes hyperreninaem iát, hyper- 
aldosteronizmust, renális kálium vesz
tést okoz.

A szokásos kezelés per os (ill. szük
ség esetén intravénásán történő ) ná t
rium -, kálium chlorátum  bevitelből 
áll. A tüneti th. mellett korábban k i
próbált egyéb gyógyszerek -  m int a 
theophyllin, Spironolacton, cholesty- 
ram in, ketoprofen, indom etacinum , 
codein -  nem váltak be, nem hoztak 
eredm ényt. Szerzők közleményükben 
egy ilyen congenitális chloridor- 
rhoeás beteg esetét ism ertetik, akinél 
pro ton  pum pa inhibitor alkalmazásá
val a gyógykezelésben igen jó ered
m ényt tudtak elérni.

Egy 34 éves férfi esetét ismertetik, 
akinek születése óta állandóan súlyos 
hasm enése állott fenn. Számos alka
lom m al kezelték kórházban is paren- 
terális volumen pótlás szükségessége 
m iatt. A congenitális hasmenéses al
kalosis kórisme felállítása után folya
m atosan kapott per os sópótlást. 
Gyermekkorában a fejlődésben elma
radt, állandó hasmenése miatt szo
ciális beilleszkedése nehézségekbe ü t
között. A tanulmány időpontjában 
napi 6-12 alkalommal ürített nagy 
m ennyiségű, vizes hasm enéses szék
letet. Szerzők igen részletes vizsgála
tokat elvégezve azt találták, hogy pa- 
razitósis kizárható, a vasoaktiv intes- 
tinális peptid horm on serum  kon
centrációja normális, a vékony- és 
vastagbél szövettani szerkezete szabá
lyos. A széklet átlagos napi mennyisé
ge 2,2 1, chlorid koncentrációja magas 
(139 mM/1). A széklet zsírürítés napi 
7,8 g, a vizelet chlorid koncentráció 
nulla. A gyomor secretio éhgyom orra 
és stim ulálva élettani határokon belü
li értékeket mutatott. Szerzők napi 
2x 20 mg-s dózisban Omeprazol adá
sát kezdték. A kezelés m ellett a has
m enés jelentős m értékben m érséklő
dött, a napi székürítés kettőre, meny- 
nyisége 0 ,9 1-re csökkent. A vizeletben 
napi 3mM mennyiségben megjelent a 
chlorid. A serum  elektrolit koncentrá
ció a kezelés melletti 8 hónapos meg
figyelés ideje alatt m indvégig normál 
értéket m utatott.

Az így szerzett tapasztalatok alap
ján szerzők azt a következtetést von
ják le, hogy habár a congenitális has
m enéses alkalósis patom echanizm u- 
sának lényege a chlorid vékonybél
ben tö rtén ő  reabsorptiójának zavara

a betegség mégis eredm ényesen  ke
zelhető p ro ton  pum pa inh ib ito rra l, 
m ert így eleve olyan kevés chlorid 
excretálódik, hogy ennek  az elvesz
tése (reabso rp tio  hiánya) m ár nem 
okoz lényeges zavart a szervezet
ben.

Pollák Richárd dr.

A rendszeres aspirin bevétel csök
kenti a gastrointestinalis carcinoma 
rizikóját? Folwaczny, C. és mtsai 
(Med. Kiin. Klinikum Innenstad t Lud
wig-Maximilians Univ., M ünchen): Z. 
Gatroenterol., 1996,34, 823.

A rendszeres aspirin (A) bevétel és a 
colorectalis carcinoma közötti össze
függést célzó m ulticentrikus vizsgála
tokat 1976-1992 között kérdőíves 
m ódszerrel végezték. 1980-tól a diéta 
és a nem steroid antirheum atikum ok 
(NSA) után is érdeklődtek. Az A sze
dését rendszeresnek m inősítették  leg
alább 2 tbl/hét bevétele esetén, az en
nél kisebb adagokat rendszertelen 
szedésnek. Fenti két csoport életkor, 
testtömeg index, étrendi- és dohány
zási szokások tekintetében hasonló 
volt. A rendszeres A szedők több  alko
holt fogyasztottak. Előzőleg dagana
tos betegségben, familiaris polyposis- 
ban, colitis ulcerosában szenvedők 
nem  szerepeltek a vizsgálatban.

A 12 éves megfigyelési idő alatt 501 
colorectalis cc-t észleltek. A rendsze
res A szedők vastagbélrák rizikója 
38%-kal csökkent, legalacsonyabb 
volt a heti 4 -6  tbl-t szedőkön. Ennél 
nagyobb adagok bevétele m ellett m ár 
nem  észleltek további csökkenést. A 
cc rizikó csökkenését legalább 10 év A 
szedés után figyelték meg, 20 év után 
a rizikó tovább m érséklődött. Az A 
szedőkön gyakori okkult gastro in tes
tinalis vérzés m iatt több coloscopia 
történt, ennek ellenére az 1 cm -t m eg
haladó adenom ákat nem találták gya
koribbnak a rendszeres A szedőkön, 
m int a gyógyszermentes kontrollo- 
kon.

Egy másik 4 éves vizsgálatban az 
oesophaguscarcinoma rizikót elem ez
ték rendszeres A és NSA szedőkön, ill. 
egyik szert sem alkalmazó kon t
roliokon. A 13 330 vizsgálati személy 
közül 14 nyelőcső daganatot szűrtek  
ki. Közöttük több volt az idős, férfi, 
feketebőrű, nikotin- és alkoholfo
gyasztó. A daganatos betegek közül 10
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m indkét gyógyszert rendszeresen 
szedte, 2-2 csak egyiket. Az NSA m el
lett a nyelőcsőcarcinoma rizikóját a 
dohányzás és alkohol fogyasztás to 
vább növeli.

Az elmúlt években számos köz
lemény foglalkozott az A és NSA 
gyógyszerek gastrointestinalis-, b ro n 
chus- és emlőcarcinomára gyakorolt 
hatásával. Megfigyelték, hogy e szerek 
rendszeres szedése csökkenti a colon 
polypusok előfordulását, különféle 
sejtvonalakra cytostatikus hatású.

Az esszenciális zsírsav, az arachi- 
donsav anyagcseréjének vizsgálatával 
az is kiderült, hogy egyik enzim jét, a 
cyclooxygenase-2-t számos sejt expri- 
málja, m iközben növekedési fak toro
kat, cytokineket, mitogeneket s tim u
lál. A cyclooxygenase-1 enzimet az A 
irreverzibilisen gátolja, a cyclooxyge- 
nase-2 m űködését nem befolyásolja. 
Az A kis adagban kizárólag a th rom - 
bocyta m űködésre hat s nem blokkol
ja  a colon sejtjeiben a cyclooxyge- 
nase-2 enzim et. Utóbbit a colonocy- 
ták maguk is termelik. Vastagbél ade- 
nocarcinom ában valószínűleg m ito 
gen stimulus következtében em elke
dik a cyclooxygenase-2 szintje s ez 
összefügghet a sejtproliferatióval.

Mások vitatják az A és NSA szerek 
fenti arachidonsav anyagcsere és ezen 
keresztül antiproliferativ tu lajdonsá
gát. Egyes NSA készítményekről be
bizonyosodott, hogy nem h a tn ak  a 
prostaglandin képzésre, jó llehet in 
vitro cytostatikus hatásúak. Lehetsé
ges, hogy inkább a sejt-cyclust befo
lyásolják. Az A és rokonvegyületei ha
tásm echanizm usának és antiprolife- 
ratív tulajdonságának bizonyítása co- 
lorectalis carcinomában prospektiv  
vizsgálatoktól várható.

Holländer Erzsébet dr.

Hófehér vékonybél bolyhok hypobe- 
talipoproteinaem iában. Georg, К. J. és 
mtsai (Med. Klin. Subdisciplin Gast
roenterol. Kranken-Haus St. Josef, 
Düsseldorf): Z. Gastroenterol., 1996, 
34, 528.

A zsírok ritkán  okoznak m alabsorp- 
tiót. Az enterocyták lipid túlterhelése 
a betalipoproteinaem iában (Abp), 
már a születés után zsír m alabsorp- 
tióban nyilvánul meg. A betegség tü 
netei: steatorrhoea, spinocerebellaris 
perifériás idegrendszeri zavar, re tin i

tis pigm entosa és akantocytosis (Bas- 
sen-Kornzweig-syndrom a). Az esetek 
többsége 20 éves kora előtt meghal. A 
hypobetalipoproteinaemia (Hbp) bio
kémiai eltérései enyhébbek, a betegség 
tünetmentes is lehet.

Az 52 éves nőbeteg adenocc. m iatt 
vékonybél resection, majd újabb tu 
mor miatt hem icolectom ián esett át. 
Az első m űtét idején, majd felvétele
kor vizes hasm enése volt. A lesová
nyodott, dehydrált beteg vizsgálatai 
emelkedett lugós phosphatase és 
csökkent Quick-értéket m utattak. A 
se. cholesterin, triglicerid és lipid elfő 
normális volt. А Ш kilégzési teszt 
bakteriális kontam inációra utalt, me
lyet a vékonybél resectio következmé
nyének tarto ttak .

Újabb daganat után kutattak -  nega
tív eredménnyel. Videocolonoscopiá- 
val az ileum ban fehér nyálkahártyát 
észleltek. Az elszíneződés a bolyhok 
csúcsát érintette. A szövettan a jól dif
ferenciált felső epithel sejtekben vilá
gos cytoplasmát talált. A Hbp-t a bioké
miai vizsgálatok megerősítették: ala
csony összcholesterin, Apo-Al és Apo- 
B értéket m értek. Orális zsír-terhelésre 
a se. lipidszint, a szabad zsírsavak nem 
emelkedtek, sőt enyhén csökkentek.

A duodenum  nyálkahártya biop- 
szia vizsgálata során a boholy epithel 
sejtjeinek cytoplasm ájában üres va- 
cuolum okat láttak, neutrálvörös fes
téssel ezek zsírcseppeknek bizonyul
tak, a mag felett helyezkedtek el, a mi- 
tochondrium ok a dilatált endoplas- 
más reticulum ba türemkedtek.

A vékonybél epithel fehér elszíne
ződése A bp-ban ismert. A jelenség 
oka, hogy a zsír lebontási termékek 
átvándorolnak az enterocyták cyto
plasma m em bránján és az endoplas- 
más reticulum ban újból zsírcseppek- 
re szintetizálódnak, de betalipopro- 
teinek és chylom ikronok hiányában 
nem transzportálódnak. A nyálka
hártya elváltozás az ism ertetett eset
ben tünetm entes volt, az ismétlődő 
hasm enést bakteriológiai vizsgálattal 
igazolt fertőzés okozta.

Holländer Erzsébet dr.

Korai ERCP és papillotom ia versus 
konzervatív kezelés acut biliaris 
pancreatitisben . Fölsch, U. R. és mtsai 
(University of Kiel és a Német Acut 
Biliaris Pancreatitis Study. Group): 
New Engl. J. Med., 1997,336, 237.

Acut biliaris pancreatitisben a korai 
sebészeti beavatkozás Kelly és Wagner 
adatai alapján jóval nagyob mortali- 
tású (47,8%), m int a halasztott (48 
órán túli) m űtété (11,8%). Sáfrány 
m ár 1980-ban ajánlotta emiatt az en- 
doscopos retrográd cholangiopancre- 
atographia (ERCP) és endoscopos 
papillotomia (EST) elvégzését. Az ezt 
követő tanulmányok szerint biliaris 
obstructio, tehát icterus, cholangitis, 
kő-beékelődés esetén a fenti beavatko
zás a választandó módszer. Szerzők 
olyan csoportot vizsgáltak korai ERCP- 
vel (72 órán belül), akiknél nem állott 
fenn a biliaris pancreatitis m ellett 
epeúti obstructio. 238 beteg került a 
prospektiv, random izált tanulmányba 
(126-nál történt korai ERCP), akiknél 
pancreatitis (Glasgow-kritériumok 
alapján), epekövesség, de 90 pmol/1 
alatti serum  bilirubin szint volt talál
ható. A kontroll csoportban (112 be
teg) csak három  hét múlva tö rtén t 
meg a papillotom ia és a kőextractio. A 
m ortalitás és szövődmények statiszti
kai analízist logisztikus regressziós 
analízissel és Wald-teszttel végezték 
el.

Öt év alatt 20 centrum ban 339 bete
get kezeltek biliaris pancreatitissel, 
akik közül 101 -nél obstructio, cholan
gitis m iatt végezték el a korai ERCP-t, 
tehát kikerültek a tanulmányból. A 
további betegek közül 32-nél nem  tel
jesen voltak meg a randomizációs 
kritérium ok, de ezt még egy b iosta
tisztikai m etodikával ellensúlyozni 
tudták, így bennm aradtak a tanu l
mányban. A férfi-nő arány 96/142 
volt.

Eredmények: A korai ERCP a bete
gek 96%-ánál volt sikeres és 46%- 
ában (58 beteg) találtak epeúti köves
séget és végezték el az EST-t. 57 beteg
nél sikeres volt a kő-extractio. A kon t
roll, konzervatívan kezelt csoportban 
20 esetben kellett obstructio, cholan
gitis, görcsök m iatt elvégezni három  
héten belül az ERCP-t. Valamennyi 
epeúti követ (13 beteg) eltávolították. 
A korai ERCP csoportban két esetben 
lépett fel papillotom ia után vérzés, 
közülük egy beteg beékelt, el nem  tá 
volítható kő m iatti sepsis és vérzés 
következtében elhunyt. Egyéb közvet
len szövődmény (perforatio) nem  
volt. A beavatkozás mortalitását és ké
sői szövődményeit elemezve 21 beteg 
halt meg három  hónapon belül reci- 
dív pancreatitisben. Közülük 14 ta r
tozott a korai ERCP csoportba, akik
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nél 10 esetben a halál oka közvetlenül 
a biliaris pancreatitis volt. Hét beteg
nél a pancreatitissel való közvetlen 
összefüggés nem volt bizonyítható. 
Valamennyi elhunyt beteg 55 évnél 
idősebb volt. A szövődmények fellé
pése (légzési-, veseelégtelenség, cho
lecystitis, pancreas cysta, necrosis, 
abscessus stb.) m indkét csoportban 
azonos arányú volt. A légzési elégte
lenség a korai ERCP csoportban, míg 
sárgaság a konzervatív csoportban 
volt gyakoribb.

A multicentrikus tanulm ány követ
keztetése különbözik a korábbiaktól. 
Továbbra is egyértelműnek tartják, 
hogy cholangitis és kő beékelődés 
esetén szükséges a korai ERCP és pa- 
pillotomia. A beavatkozások eredmé
nyesek voltak és csak két korai vérzés 
lépett fel, amely alacsony korai szö
vődm ény rátára utal. Az irodalmi ada
tokkal ellentétben nem  találtak kü
lönbséget a késői szövődmények fel
lépésében a korai ERCP és konzer
vatív csoportban még akkor sem, ha a 
súlyossági fokozatokat külön hasonlí
tották össze. Azonban 10 beteg halt 
meg acut biliaris pancreatitisben a 
korai ERCP csoportban, míg négy ha
lálos biliaris pancreatitis volt a kon- 
zervatívan kezeltek között. Ez a tény 
ellentm ond annak a korábbi megál
lapításnak, hogy a korai ERCP csök
kenti a halálozást. Szerzők következ
tetése, hogy acut biliaris pancreatitis
ben, ha nincsen obstructio, vagy bilia
ris sepsis, nem jár előnnyel a korai 
ERCP vizsgálat.

Székely György dr.

FÜL-ORR-GÉGEBETEGSÉGEK

Neuro-otológiai complicatiók közép
fülgyulladásnál, a korai felismerés 
fontossága. Albers, F. W. J. (Gronin
gen) Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 
140, 1726.

Az antibioticum ok megjelenésével a 
neuro-otológiai complicatiók a kö
zépfülgyulladásnál látványosan keves- 
bedtek és ugyanez áll a halálozásra is. 
Az antibioticum ok előtti korban 3225 
mastoiditises betegnél intracranialis 
complicatio 6,4%-ban és halálozás 
76,4%-nál fordult elő. 1928-1933 és 
1949-1954 között, azaz röviddel az 
antibioticum ok megjelenése után a 
középfülgyulladások okozta halálo

zás 10 factorral csökkent. Lund jelen
tette, hogy az otogén in tracran ia
lis complicatióknál a halálozás 
1939-1940-ben 36%, 1950-1960 kö
zött 6% és 1961-71 között 0% volt. 
Mások 10%-ban találtak 1963-1982 
között otogén complicatiókat. 
1978-1983 között 235 betegnél 14%- 
ban fordult elő neuro-otológiás com 
plicatio. 1978-1990 között 24321 oti
tis médiás betegnél 0,36 volt a com pli
catiók gyakorisága és a totalis halá
lozás 18,4%. Bár az antibiotikus érá
ban nagyon csökkentek a com plica
tiók, a m orbiditás és a halálozás még 
mindig nagyon magas.

Az esetek ritkulása miatt érdemes 
ismertetni a complicatiók tüneteit, 
ezért 1992-1995 közti időben az otitis 
media okozta complicatiókat elemzik 
11 betegüknél. A láz mindegyiknél, 
fejfájás 8-nál, hányás 4-nél, nyaki m e
revség 5-nél, 2-nél convulsiók, 3-nál 
bódultság, egyeseknél chemosis, prop- 
tosis, süketség, két betegnél a VI. agyi 
ideg paresise, egynél a VII. agyi ideg 
paresise, 1-nél a papilla ödém ája je 
lentkezett, egynél hemiparesis állt elő. 
A kezelésnél 2 esetben kétoldali atti- 
co-antrotom iát végeztek, a többi eset
ben egyoldali volt az attico-antroto- 
mia, petrosectom ia két esetben, mas- 
toidectomia 1 esetben és 1 esetben a 
sinus sygmoideus tályogját nyitották 
meg, 2 esetben adenotom iát végeztek.

A középfülgyulladásoknál a com p
licatiók lehetnek intracraniálisak és 
intratem porálisak, utóbbiaknál az 
extratemporális lágyrészek is részt 
vehetnek a gyulladásban, leggyakrab
ban a N. facialis és a labirintus került 
veszélybe. A fertőzés terjedhet a n o r
mális anatómiai utakon (az ovális és 
kerek ablakokon, az aqueductus 
cochleaen, fissurákon, csont erosió- 
kon át, melyeket cholesteatoma vagy 
idült otitis media, vagy a duralis sinu
sok throm bophlebitikus m egbete
gedése okozhat. Intracraniális és int- 
ratemporális complicatiókat leggyak
rabban az idült középfülgyulladások
nál találunk, de gyerekeknél az akut 
gyulladásnál is előfordulhatnak M ind
egyik betegüknél persistált a láz és a 
fejfájás, a nyaki merevség, hányás, az 
agyi idegek működésbeli zavara, 
émelygés, látászavarok, öntudatzava
rok és az otoscopiai lelet is m utathat 
neuro-otológiai complicatióra. A li- 
quorvizsgálat is hozzájárul a correct 
dg-hoz. Széles spectrum ú antib io ti
cum, i .  V. adás is lényeges. A com pli

catiók idejében való felismerése 
prognostikailag lényeges. Az idejében 
való felismerés és kezelés tette lehe
tővé, hogy betegeik átlag 9,7 napra 
gyógyultan távozhattak.

Ribiczey Sándor dr.

A nem gennyes folyadékgyülemmel 
járó otitis media fennállási időtarta
ma és ismétlődése gyermekeknél szü
letéstől 3 éves korig: havonkénti oto- 
scopián és tympanometrián alapuló 
tanulmány. Hogan, S. C. és mtsai 
(University Laboratory o f Physiology, 
Oxford): BMJ, 1997, 314, 350-355.

Nem gennyes folyadékgyülemmel já
ró otitis m edia nagy szám ban találha
tó fiatal gyermekek között. Az elvál
tozás vezetéses típusú halláscsökke
nést okoz, mely átlagban 20 dB körüli, 
de előfordulhat 50 dB küszöbem el
kedés is. A betegség fluktuáló term é
szetű, előfordulhat egyik vagy másik 
fülön, lefolyása változó idő tartam ú és 
általában tünetszegény. A betegséggel 
számos tanulm ány foglalkozott, de 
nem egységesen vizsgálják a folya- 
dékgyülem keletkezési idejét és fenn
állását. A kezdetet egyesek a diagnózis 
felállításának napjától, vagy a kezelés
től számítják, mások a sebészeti be
avatkozástól vagy egyéb önkényes 
szemponttól. A szerzők tanulm á
nyukban azt tűzték ki célul, hogy 
megállapítsák különböző életkorok
ban a nem  gennyes folyadékgyülem
mel járó otitis media lefolyását, egy- 
vagy kétoldaliságát, kiújulását az első 
három életévben. Az eredményeket 
matematikai módszerrel elemezték.

A vizsgálatba 1991 és 1993 között 
született 112 érett, egészséges gyer
meket vontak be az oxfordi körzetből, 
tekintet nélkül ökonómiai vagy et
nikai csoportokra. Az 5 orvosi körzet 
egészségügyi látogatói a szülőknek 
átadtak egy „bevezető levelet”, mely
ben részletezték a vizsgálat célját és 
megkérdezték tőlük, hajlandóak-e 
részt venni a felmérésben. A gyerme
keket ezután 3 éves korig m inden  hó
napban megvizsgálták. A fület oto- 
scoppal vizsgálva megnézték, nincs-e 
elzáródva a hallójárat, m ajd tympa- 
nogram m ot készítettek m indkét fü
lön, am ikor a gyermek nem  volt ál
mos vagy nyűgös. Ha a tym pom etria 
nem volt elvégezhető kooperáció hiá
nyában, vagy az összegyűlt fülzsír mi
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att, azt nem szám ították be a vizs
gálatba. A tym panogram m ot A, C és В 
típus szerint csoportosították. Az A és 
C típus folyadékmentes fület jelent, a 
В típusnál általában folyadékgyülem 
van. Ha 3 hónapon keresztül В típusú 
tym panogram m ot találtak, m egkér
ték a szülőket, forduljon gyermekével 
az általános orvoshoz. A kezdeti 112 
gyerm ekből 95 vett részt több, m int 1 
évig, 67 több, m int 2 évig és 31 több, 
m int 3 évig a vizsgálatban. Csak 17 
gyerm ek (17%) hagyta abba véglege
sen a részvételt. 3 gyermek kétoldali 
grom m et-el kapott.

A cikk részletes számszerű ada
tokat közöl a folyadékgyülem fennál
lási idejéről 1, 2 és 3 éves korban, 
külön az egy- és kétoldali folyam a
tokról. Az adatokat Markov-modell 
szerin t elemezték, ezeket ábrák is m u 
tatják.

Azt találták, hogy a folyadékgyü- 
lem m el járó otitis media átlag id ő ta r
tam a egyoldali folyamatnál 5 hét, k é t
oldali folyamatnál 6-10 hét. A gyer
m ekek közel egyötödénél volt egy- 
vagy kétoldali folyadékgyülem a 3 év 
alatt. Azon gyermekeknél, akik érzé
kenyebbek voltak a megbetegedésre, 
nem  a folyadékgyülem fennállási ide
je nőtt, hanem a folyadékgyülem elő
fordulása volt gyakoribb. Az Egyesült 
Királyságban az a gyakorlat, hogy ha 
folyadékgyülemet találnak, a sebésze
ti beavatkozás előtt szigorúan ellen
őrzött várakozási időszak következik. 
Vizsgálataik szerint a gyermekek 2 év 
alatt sokkal fogékonyabbak a nem  
gennyes folyadékgyülemre, m int a 3. 
életévben. Ez eltér egy amerikai tan u l
m ánytól, mely szerint a gyermekek 2 
év alatt ilyen szempontból nagyobb 
ellenálló képességűek. Spekulatív m ó 
don felvethető, hogy a betegség je l
legét számos egyéb tényező is befolyá
solhatja, így a lehetséges helyi vagy ál
talános megbetegedés, szoptatás, szü
letési súly stb. így a betegség vizsgála
ta során a szerzőkben még számos 
tisztázandó kérdés is felvetődött.

Tolnay Sándor dr.

Egy év postoperativ eredmények ru
tinvizsgálata: Longitudinális tanul
mány a Royal National Throat, Nose 
and Ear Hospitalban. Ryan, R. M. és 
m tsai (Royal National Throat, Nose 
and  Ear Hospital London): BMJ, 1996, 
313, 403.

Számos szervezet, egészségpolitiku
sok, de betegek részére is fontos lehet 
egy év eredm ényének a vizsgálata, de 
az eredmények „felmérése” legtöbb
ször csak a betegek szűkebb körére 
korlátozódik. A szerzők tanulm ányt 
készítettek az eredm ények vizsgálatá
ra, hogy m egállapítsák, mely m ódszer 
a legalkalmasabb az egy év alatt m ű
tétre kerülő betegek igen heterogén 
csoportjának elemzésére. 1993. feb
ruár 9-től decem ber 9-ig m inden 
műtéti beavatkozásra felvett beteget 
kikérdeztek a prim er m űtéti bea
vatkozás céljáról, így pl.: „megjavítani 
az orrlégzést”. 15 év alatti gyermeknél 
a szülőt kérdezték meg. A célt rögzí
tették a klinikai adatbázisban, ugyan
itt került rögzítésre a tervezett beavat
kozás, az elsődleges diagnózis, a m ű
téti beavatkozás foka, a m űtét, a kon
zultánsok véleménye és a beteg egyéb 
jellemzői. Ha egynél több beavatkozás 
történt, a fő célhoz leginkább illő be
avatkozást rögzítették elsődlegesen.

2021 m űtéti beavatkozás adatait 
dolgozták fel, am i 1085 betegnél tö r
tént. 154 m űtét általános anesztéziát 
igényelt. 1109 m űtét (54,9%) történt 
férfiaknál és 912(45,1%) nőknél, élet
korúk 0-84 év (átlag 27,2) volt. Egy 
évvel a m űtét u tán  a betegnek postán 
kérdőívet küldtek, azzal a kérdéssel: 
elérte-e a m űtét a célját, igen, vagy 
nem. Ha erre nem  kaptak választ, ezt 
egy második levél követte, majd ha 
szükséges volt, telefonhívás. Választ a 
beavatkozások 78%-ában kaptak 
(53%-ban az első levélre, 19%-ban a 
másodikat és 6% -ban a telefonhívás
ra). 7 beteg m eghalt a vizsgálat ide
jére.

A válaszok általában világosak vol
tak, kivéve, ha diagnosztikus beavat
kozással függtek össze, így pl. endo- 
scopia biopsziával, vagy üregek vizs
gálata. Ilyenkor meg kellett nézni a 
beavatkozás dokum entációját a vá
laszbesorolása előtt.

A nyers „sikerm érték”(ha a beteg 
elérte a célját a műtéttel) 69% 
(1098/1582) volt. Az 1189 betegnél, 
akik az első levélre válaszoltak, ez 
70%, a m ásodik  levélre válaszoló 327 
betegnél 68%, és a telefonhívásra vá
laszoló 86 betegnél 61% volt.

A cikkben táblázat m utatja a kü
lönböző m űtétek  megoszlását. Ebből 
részletesen kidolgozható a különféle 
fokú és indikációjú beavatkozásoknál 
az eredményességi százalék. A vála
szok magas aránya (78%) a tanul

mányban azt mutatja, hogy egy egy
szerű protokoll igen jól használható a 
m űtéti beavatkozás eredményességé
nek m eghatározására. A protokoll 
egyszerűsége lehetővé teszi a bekap
csolódást a rutin kom puterizált kli
nikai dokumentációs folyamatba. 
Egyszerűsége megengedi olyan mód
szer használatát, m int a Likert-skála, 
melyben a válaszok „egyetért nem ért 
egyet”-re készültek. A m ódszer a m ű
tét eredményességi fokának meghatá
rozása m ellett lehetővé teszi a betegek 
és beavatkozások külön csoportjai
nak egyéb célú vizsgálatát is azáltal, 
ha a betegeknek küldött standard le
velet megfelelően módosítják.

Tolnay Sándor dr.

GENETIKA

A humán genetika: egy tudományág a 
széttöredezés veszélyében. Hirsch
horn, К. (Departm ent of Pediatrics 
and H um an Genetics, One Gustave L. 
Levy Place, New York. NY 10029-6574, 
USA): Am. J. Hum. Genet., 1996,58, 1.

A szerző 40 éve tagja az Amerikai Hu
man Genetikai Társaságnak. Az első 
találkozón 1956-ban vett részt. A ge
netikával foglalkozó más csoportok
kal találkozott, akik a paradicsom , ga
bona, drosophila és egér genetikával 
foglalkoztak. A következő találkozó 
1963-ban volt, ahol a szerző a prog
ram bizottság elnöke volt. Hetven 
előadás összefoglalása érkezett, de 
csak 51 előadás tartására volt lehető
ség, 19-nek csak a címét olvasták fel. 
Az 1995.évi gyűlésre m ár 2021 össze
foglalás érkezett.

1963-ban sok előadásban vitatták 
az em beri genetika variációit kifino
mult biokémiai és immunológiai 
technikákat alkalmazva, számos elő
adás hangzott el a cytogenetikáról. A 
legtöbb hangsúlyozta a kromoszóma 
variációkat, a krom oszóm ák pontos 
tanulm ányozásának új technológiáit 
és a farmakogenetikai vizsgálatokat. 
Egyidejűleg tartották a Nemzetközi 
Születés Defektek Konferenciáját. Al
kalom adódott az em beri genetika 
újabb fejlődésébe betekinteni Euró
pában.

Az 1980-as évek közepén kezdtek 
beszélni az új specialitásról, a mole
kuláris genetikáról és képesek voltak 
elkerülni a szétválás komoly veszé

1928



lyét, meggyőzve az új kollégákat, hogy 
inkább csatlakozzanak a társasághoz, 
m inthogy sajátjukat alakítanák meg. 
A gyűlésen még két kisebb csoport je
lent meg: a géntherapiával foglalko
zók és az ipar képviselői. Utóbbiak 
hangos vitát keltettek és potenciálisan 
fenyegették az egyetemi alapokon 
nyugvó laboratórium ok túlélését. Ez a 
vita ma is ta rt és sokan elism erik a 
kereskedelmi aktivitás elkerülhetet
lenségét ezen a téren.

1980-ban a szerző alapító tagja lett 
az Amerikai Orvosi Genetikai Testü
letnek. Felismerték ugyanis, hogy a 
hum án genetika különböző klinikai 
és laboratórium i területein dolgozó 
szakembereknek erre szükségük van. 
A szerző 1992-ben alapító tagja lett az 
Amerikai Orvosi Genetikai Kollégi
um nak. A Kollégiumon belül elkülö
nül a klinikai és laboratórium i aktivi
tás. A klinikus kutatók idejük jelentős 
részét: 20-25%-át direkt a betegekkel 
érintkezve töltik. Ezen klinikai aktivi
tás nélkül elvesztik a kritikai lehe
tőségüket új kérdések felmerülésére, 
ami a betegekből, családjukból adó
dik, amelyek megoldása laborató
rium i feladat és onnan várható a kér
dés megválaszolása a vizsgáltak felé.

Jelenleg egész lista van a különböző 
használatos segédeljárásokról, m int a 
cytológia, enzimológia, proteinké
mia, molekuláris biológia, im m uno
lógia, sejtbiológia, sejttenyészet és 
epidemiológia. Az emberi genetika 
opportunisztikus tudomány, kezdve a 
norm ális és abnormális em beri meg
figyelésektől bárm ely elérhető m ód
szerig. A szerző sürgős kérése, hogy a 
társaság folytassa az erőfeszítését ösz- 
szefogással a hum án genetika jobb 
megértése céljából. Egy ilyen erőfe
szítés megelőzi, illetve megakadályoz
za e tudományág széttöredezését.

Jakobovits Antal dr.

Genetikai fegyverek. Meijer Van 
Putten, J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk. 
1996,140, 2433.

A The Lancet (1996, 348, 1183.) szer
kesztői kom m entárjában a genetikai 
háborúviselésben reális biológiai 
fegyvert kell látni, mely egyes szem é
lyek, vagy népcsoportok ellen irá
nyulhat. Az elmúlt években a biológiai 
fegyverek im itt-am ott m ár szóba ke
rültek, kongresszusokon, a molekulá

ris biológusok ócsárolva ki is nevették 
ezeket, a genetikai fegyverek a „science 
fiction” körletébe estek. M ár 1993-ban 
megírta Tamás Bártfai neuro- 
chemikus a Stockholm International 
Peace Instituteból, hogy „Genetikai 
fegyverek fejleszthetők ki az emberi 
genom megismerésének és etnikai 
csoportok közti különbségek felis
merésének alapján”. Javasolta egyben 
a Biological Weapon Conventionba 
való felvételt (BWC), m ert ez is hozzá
tartozik a genetikai fegyverekhez. És 
Bártfai nem  áll már egyedül, ez év 
m árciusában a VörösKereszt Nemzet
közi Commissiója javasolta, hogy 
több figyelemmel figyeljék azon fegy
verek alkalmazását melyeket az em
beri genom ismerete alapján és gene
tikai manipulációval készültek. Ez év 
februárjában egy konferencián Olasz
országban egy amerikai tudós, Barba
ra Rosenberg mutatott rá a katonai ér
deklődésre egy lehetséges biológiai 
fegyver iránt, mely meghaladja az im 
m unitást a jelenleg ism ert vaccinák- 
kal szemben. Október végén hangsú
lyozta a World Medical Association, 
hogy ez a veszély reális. Ez évben a 
BMA Genfben az 1972-ben történt 
elismerése óta negyedszer lett meg
változtatva. Nem kétséges, hogy a bio
lógiai fegyverek az etnikai csoportok 
ellen a jelenlegi szerződés szerin t is 
törvénytelenek, de most tényleg gon
dokat okoznak. Egy következő meg
egyezés a nagy tömegekben való 
előállítását engedélyezheti, m ásrészt a 
Genome Diversity Project révén olyan 
microorganism usok fejleszthetők ki, 
melyek szelektíve tám adhatják meg 
az ism ert receptorokat, a sejtm em brá
nok tulajdonságainak m egváltoztatá
sával. Még nagyobb gondot okoz, 
hogy a BWC utáni történéseket ho
gyan ellenőrizzék az erre szolgáló 
eszközök hiánya miatt. Az régi Szov
jetunió a BWC-t 1992-ig elfogadta és 
aláírta, de tovább dolgozott egy bio ló
giai fegyverprogramon, mely ellen
tétes a megegyezéssel. Egyébként 
nemcsak hivatalos hadseregek hasz
nálhatnak ilyen fegyvereket, Japán
ban az Aum Shinrikyo szekta esete 
mutatja, milyen megfoghatatlanná 
válhatik a genetikus fegyverek dolga: 
Genfben m ost a BWC-nek meg kell b i
zonyosodnia erről. A Lancet kom 
mentárja megállapítja. „Meg kell erő 
síteni, hogy a BWC a genetikus fegy
vereknél is érvényes, még akkor is, ha 
ez feleslegesnek tűnik és a tudom á

nyos ismeretek hibás felhasználásából 
ered. Ha a hadsereg és a terrorista 
csoportok érdeklődnek iránta, a tudo
mányos világnak résen kell lennie. A 
biológiai társaságok védekezzenek a 
genom külső ellenőrzése ellen, az ön- 
szabályozásnak m ár elm últ az ideje.”

Ribiczey Sándor dr.

K ínában vitatott az öröklődés kutatá
sa. M eijer Van Putten, J. B. Ned. Tijd
schr. Geneesk., 1996,14, 2531.

A francia Genset firm a 1,2 millió kí
nainál fogja megvizsgálni a géneket, 
főleg a betegségekre való hatásaik
ban. Engedélyt kapott erre a kínai ál
lamvezetőktől és 20 kutató t küldhet 
oda (New Scientist, nov. 16.). Genset 
kapcsolatban áll a kínai akadémiával 
Pekingben, melynek 25 kutatóintézete 
és m inden kórházzal kapcsolata van. 
Nyugati öröklődéskutatók aggódnak, 
hogy a Genset által felkutatott beteg
ségeket az eugenetikus törvényben, 
fogják m ajd felhasználni. De Genset 
szerint nincsen ilyen veszély, a kínai
ak az adatokat a nyugatiak módszerei 
szerint, csak az illetők beleegyezésé
vel fogják felhasználni, az adatok ano
nim ok lesznek. A genetikusok azon
ban ebbe nem nyugodnak bele, m ert 
Kína elfogadott egy genetikai tör
vényt, mely szerint „nem  megfelelő 
géneknél” csak akkor engedélyezhető 
a házasság, ha az illetők sterilizál- 
tatják m agukat vagy hosszan tartó 
antikoncepciót alkalmaznak. A kínai 
korm ányzat szabad kezet kap a sza
bályozásban. A Genset igazgatója, 
Pascal Brandys bízik benne, hogy a 
kínaiak nem  fognak visszaélni a 
helyzettel, rövid idő alatt nem  végez
hető el a lakosság vizsgálata. Genset 
azért ragaszkodik a kínai DNA- 
vizsgálathoz, m ert ennek eredményei 
valóságos aranybányát jelentenek a 
genetikai információ terén. A kínai 
lakosság ebben az évszázadban re
latíve statikus volt és m inden tájék 
egyedülálló génállapotú és a megfele
lő betegségek helyhez kötöttek. Egy
szerűbb náluk az örökletes betegsége
ket a kiindulásukhoz m érni és megis
m erni a defektes géneket; a regionális 
lakosságot, m int egy nagy családot 
lehet vizsgálni. A brit Genetical So
ciety ezzel szemben aggódik, hogy 
Genset kínai vizsgálata sok problém át 
fog okozni és garanciát követel, hogy

1929



az adatokat nem  fogják egyének ellen 
felhasználni. „A törvény egyes részei 
hibásak”, ezért bojkottálni fogják a 
Pekingben rendezendő 1998-as kong
resszust. Megszakították a kapcsola
tukat az „International Genetics Fede- 
ra tionnal” m ert az elhatározta, hogy 
Kínában tartja  a kongresszusát.

Ribiczey Sándor dr.

Wilms-tumor és társult maiformá
ciók: WAGR- és Drash-szindróma 
eseteinek ismertetése. Özbey, H., Bo
néval, C., Kapran, Y. és mtsai (Isztam 
buli Orvosi Egyetem Gyermeksebé
szeti és Patológiai Intézete, Isztam bul, 
Törökország): Eur. J. Pediatr. Surg., 
1996,6, 186.

A két ritka, veleszületett tünetegyüt
tes közös jellemzője, hogy kétoldali 
nephroblastom ával, W ilm s-tum orral 
társulnak. Egy 4 éves gyermeket hae
m aturia  miatt vizsgáltak. Kétoldali 
hasi tum o rt észleltek, melyek szövet
tanilag nephroblastom ának bizonyul
tak. Mellékleletként kétoldali aniri- 
diát, rejtettheréjűséget, hypospadia- 
sist és mentális retardatiót írtak  le. A 
leírt elváltozások a WAGR (W ilm s-tu
mor, aniridia, genitális m alform atiók, 
m entális retardatio) szindróm a alko
tói. A m ásodikként ism ertetett inter- 
szex csecsemőnél 46 XY kario típust és 
gonadalis dysgenesist diagnosztizál
tak. A bizonytalan, de elsősorban férfi 
külső genitáliák (pénisz, sinus u ro 
genitalis) mellett ép belső M üller- 
struk tú rá t, gonádbiopsziával éretlen 
hereszövetet találtak. 18 hónapos ko
rában  klitorisz és vagina rekonstruk 
ció tö rtén t gonadectómiával, a szö
vettan ekkor m ár kétoldali gonado- 
blastóm át mutatott. 6 hónappal ké
sőbb kontroll hasi ultrahang során 
észlelték kétoldali vesedaganatát. A 
nephrectóm iát és a partiális resectiót 
követően vesefunkciói gyorsan rom 
lottak, ezért vesetranszplantációs 
program ba került. A leírtak a D enys- 
Drash-szindróma (Wilms-tumor, k ró 
nikus veseelégtelenség, pseudoher
m aphroditism us masculinus) jellem 
zői. A veleszületett tünetegyüttesek
ben  jelentkező W ilms-tumor m indig 
kétoldali és fiatalabb korban jelent
kezik, m int sporadikus esetekben, ami 
a tum or, illetve a vele együttesen elő
forduló maiformációk közös geneti
kai eredetét sejteti. K rom oszóm a

vizsgálatokkal a WAG R-szindróma ese
tében a l lp l3  szakasz deléciójának 
halmozódását m utatták ki. A l lp l3  
lókuszon belül izolálták a W ilms-tu
mor 1 gént (WT1), ennek terméke egy 
DNS kötő fehérje, mely legnagyobb 
mértékben a fejlődő magzati vesékben, 
a húgyúti és genitális rendszerben és a 
nephroblastoma sejtjeiben jelenik 
meg. A Danys-Drash-szindróma ese
tében a W ilms-tumor mellett csírasejt 
eredetű, gonadalis tum orok kialaku
lása is valószínű. Az ismertetett esetben 
leírt gonadoblastoma éretlen, Sertoli és 
granulosa sejtekre emlékeztető ele
mekből áll. Rendellenes fejlődésű go- 
nadok esetében, ha Y kromoszóma, 
vagy ennek transzlokálódott része van 
jelen, ez jelentősen növeli a csírasejtes 
tumorok kialakulásának a valószínű
ségét. Érthető tehát, hogy a nemi dif
ferenciálódás eltéréseinek és ismeret
len eredetű vesefunkció zavarnak az 
együttes megjelenése esetén szűrni kell 
a betegeket a Wilms-tumor, illetve a 
csírasejtes tum orok kialakulásának 
magas rizikója miatt.

[Ref.: A Wilms-tumor kialakulásá
nak genetikai háttere Összetett, jelenleg 
több génszakasz ismert, mely bizonyí
tottan vagy nagy valószínűséggel szere
pet játszik ebben a folyamatban. Az 
összes Wilms-tumoros esetek hozzáve
tőleg 30%-ban mutatható ki genetikai 
hajlam. A W Tl (1 lp l3 ) tumorszupresz- 
szorgén, mely egy cink-kötő fehérjét kó
dol, ami különböző DNS szakaszokhoz 
képes kapcsolódni. A gén egyik, az ese
tek többségében apai alléljának gaméta 
szintű elvesztése az utódban nagyobb 
hajlamot jelent a nephroblastoma ki
alakulására, de a tumornövekedéshez a 
másik, az anyai alléi elvesztése is kell 
szomatikus, azaz a veseszövetben létre
jövő de novo mutáció útján (hete- 
roziótaság elvesztése). A tumorkeletke
zés e kétszintű genetikai változást felté
telező elméletét Knudson írta le. A hete- 
rozigóta állapot a tumorhajlam növe
kedésén kívül számos húgyúti és genitá
lis fejlődési eltéréssel jár, melyek összes
ségében a WAGR-szindróma képében 
jelennek meg. A Drash-szindróma ese
tében a W Tl gén delécióját kimutatni 
nem sikerült, ellenben fény derült egy 
olyan pontmutációra, mely a W Tl fe 
hérje DNS kötő részét kódoló szakaszon 
belül van. Ez a pontmutáció eredmé
nyezi a tünetegyüttesben leírt, ún. domi
náns negatív fenotípus megjelenését.]

Sándor György dr.

FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK

Turner-syndroma. Saenger, P. (Divi
sion of Pediatric Endocrinology, Al
bert Einstein College of Medicine- 
Montetiore Medical Center, 111 E. 210 
th St., Bronx, NY 10467,USA): N. Engl. 
J. Med., 1996,335,1749.

A Turner-syndrom át először 1938- 
ban írták le. Nőkben a leggyakoribb 
(a fertilis korú  nők 3%-ában) sex k ro 
moszóma rendellenesség. Gyakran 
okoz spontán abortuszt: 100, 45X0 
kariotípusú em brió közül csak 1 szü
letik meg élve. Az esetek 2/ 3-ában az 
anyai, a többiben az apai X krom oszó
ma hiányzik az utód sejtjeiből. A 
betegek fele ún. mozaik-Turner (pl. 
45X/46XX). A Turner-syndroma pre- 
natális felismerésében az ultrahangos 
vizsgálat a leghasznosabb eljárás: a 
nyaki redő megvastagodása, cisztikus 
higroma, patkóvese és a bal szívfél 
rendellenességei esetén citogenetikai 
vizsgálat (korionboholyból vagy am- 
miocentézissel nyert m intából) erő
sítheti meg a diagnózist. Újszülött- il
letve gyermekkorban  a fejlődési rend
ellenességek legkülönbözőbb formái 
figyelhetők meg: pterygium colli, a 
mélyen lenő tt haj, a limfangiektáziás 
eredetű kéz- és lábödéma, pajzsalakú 
mellkas, ao rta  koarktáció (a betegek 
20%-ában), aorta billentyű hibái (a 
betegek 50%-ában), vesefejlődési 
rendellenességek (patkóvese, abnor
mális vérellátás, kettős gyűjtőrend
szer következményes hidronefrózis 
ill. pielonefritisz). A citogenetikai 
diagnózis felállítása után fontos te
endő a szív- és vesefejlődési rendel
lenességek mielőbbi felismerése (UH, 
MR) és azok műtéti korrekciója, ill. 
preventív antibiotikus kezelés (viciu- 
mok esetében), vagy a húgyúti fer
tőzések felderítése és erélyes kezelése. 
Turner-sydrom ában gyakori az idio- 
pátiás h ipertónia és a Hashimoto 
tireoiditisz miatt kialakuló perifériás 
hipotireózis (gyermekkorban 10-3%, 
felnőttkorban 50%). További gyak
rabban előforduló rendellenességek: 
otitisz m edia, progresszív, idegi-ere
detű hallásrom lás, strabizmus, amb- 
liópia, ptozis, scoliosis (10%), cubitus 
valgus, a körm ök diszpláziája, a me- 
zenteriális erek fejlődési rendellenes
sége. (ism eretlen eredetű gasztroin- 
tesztinális vérzésnél gondoljunk rá!). 
A Crohn-betegség és a kolitisz ulce- 
roza gyakoribb társulása, fokozott
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keloidképződés (m inden sebészi be
avatkozás gondosan mérlegelendő!), 
inzulin rezisztencia és következmé
nyes csökkent glukóz tolerancia, hi- 
perkoleszterinemia. Az alacsony ter
m et a Turner-syndrom a obiigát tüne
te: a végleges testmagasság kb. 143 
cm. Mivel a növekedési horm on 
(hGH) rezerv normális, ennek ru tin 
szerű vizsgálata nem  kötelező (csak 
akkor, ha a növekedés ütem e kisebb a 
Turnereseknél elvártnál). A hGH-val 
(önállóan vagy oxandrolonnal kom
binálva) végzett kezelés sok ország
ban napjainkra a Turneresek stan
dard  terápiájává vált. A hGH kezelést 
rendszerint 2-5 éves korban (5 per- 
centil alatti növekedési ütemnél) 
kezdjük el: a hGH kezdő dózisa napi 
0,05 mg/tskg. 9-12 éves korban cél
szerű anabolikus szteroid kom binálá
sa (pl. napi 0,0625 m g/tskg oxandro- 
lon; nagyobb adag virilizál!). A keze
lést 15 éves korig vagy évenként 2 cin
nél kisebb növekedési ütemig javasolt 
folytatni. A kezelt betegek várható 
végleges magassága 153 cm. Az öszt- 
rogén pótlást 14-15 éves kor között 
tanácsos elkezdeni (a korábbi kezdet 
inkább rontja a hGH kezelés haté
konyságát) a másodlagos nemi jel
legek kifejlesztésére. Természetes 
ösztrogének adása javasolt, mindig 
kis kezdő dózissal (pl.: 0,3 mg kon- 
jugált ösztrogén (Prem arin), vagy 0,5 
mg mikrokristályos ösztradiol (Estra- 
ce), vagy 0,3 mg ösztrogén észter 
(Menest vagy Estratat), majd az ada
got fokozatosan emeljük a fenntartó 
dózisig (pl.: konjugált ösztrogénből és 
ösztrogén észterből napi 1,25 mg-ig, 
mikrokristályos ösztradiolból 2 mg- 
ig). Progeszteron készítm ény adását 
(legjobb a medroxyprogesteron [Pro- 
vera vagy Cycrin]) az első menses 
után, vagy az ösztrogén kezelés m áso
dik évében indítjuk el (m inden hó
napban 12 napon át). Y krom oszóm a 
mozaicizmusnál virilizáció, ill. a go- 
nadoblastom a kifejlődése gyakrab
ban fordul elő, ezért ilyen és csak ilyen 
Turneresekben javasolt a (csík) goná- 
dok profilaktikus eltávolítása. Fel
nőttkorban a konjugált ösztrogének, 
az ösztrogén észterek, illetve az estro- 
pipat (Ortho-Est) szokásos napi 
adagja 0,625-1,25 mg, míg a m ik
rokristályos ösztradiolé 1-2 mg; az 
ösztradiol bőrtapaszból (Estraderm  
50 vagy 100) heti kétszeri ragasztás 
elegendő. A progeszteront adhatjuk 
ciklusosán 5-10 mg medroxyproges

teron acetat vagy 1-2 mg norethidron 
(Aygestin) m inden hónapban 12 na
pon át, vagy folyamatosan (típusos 
kombináció: 0,625-1,25 mg konjugált 
ösztrogén és 2,5-5 mg m edroxypro
gesteron acetat), ha nincs igény 
m enstruációra. A csontok védelmére 
a horm onpótlást napi 1,2 mg kalci
ummal egészítjük ki (3-5 évente java
solt csontsűrűség vizsgálata). 
Skandináv vizsgálatok szerint a Tur
neresek m ortalitási aránya nagyobb 
(átlag életkorúk: 69 év, 50%-uk kar- 
diovaszkuláris, 20%-uk malignus 
megbetegedésben hal meg). A „lom 
bik program ” (in vitro m egterm éke
nyítés) terjedése Turneresek számára 
is lehetővé teszi terhesség kiviselését 
körültekintő, m indenre kiterjedő or
vosi kivizsgálást követően. A Turnere
sek 2-5% -ában a petefészek m űködé
se részlegesen m egtartott, ritkán 
spontán terhesség is bekövetkezhet: 
az ilyen utódokban azonban a fejlő
dési rendellenességek (pl.: Down-kór, 
spina bifida, szív anomáliák) aránya 
nagy (30%). Bár a Turner-syndromá- 
sok intelligenciája rendszerint no r
mális, finomabb kognitív zavarok (fi
gyelem csökkenés, térlátási problé
mák, tanulási nehezítettség) társadal
mi beilleszkedésüket és norm ális élet
vitelüket megnehezíthetik.

Laczi Ferenc dr.

Doppler-ultrahang ábrázolás: új 
technika tüdő hypolasia megszületés 
előtti kimutatására? Laudy, J. A. M. és
mtsai (W ladimiroff J. W.: D epartm ent 
of Obstetrics and Gynecology, Dr. 
Molewaterplein 40, 3015 GD Rotter
dam, Hollandia): Ultrasound Obstet. 
Gynecol., 1996,7, 189.

Néhány kórbonctani vizsgálat k im u
tatta hypoplasias tüdőkben a tüdő 
erek megnövekedett izomzatát. Ez a 
pulmonális vascularis ellenállás foko
zódásához és a tüdő csökkent artériás 
vérellátásának csökkenéséhez vezet
het.

A szerzők 32 éves 34 hetes terhest 
vizsgálva anhydram niont, a magzat 
m egnagyobbodott veséit, hydroneph- 
rosist, kétoldali kitágult húgyvezetőt, 
tágult húgyhólyagot és hólyagfal hy- 
pertrophiat találtak. A karyotípus 
norm ális 46XY. A kórisme kétoldali 
obstruktiv uropathia volt. A magzat 
elhelyezkedése a bal tüdő Doppler

véráram lási sebesség hullám form ái
nak vizsgálatát tette lehetővé. Magzati 
légző m ozgás nem volt.

Hat 34 hetes magzat a rte ria  pul
monális véráramlási sebesség hul
lám form áit vizsgálták kontrollként. 
Ezeket jellem ezte a gyors systoles vér
folyás sebesség, amit egy kezdeti 
gyors véráram lás, majd fokozatos las
sulás követett. A szívciklus diastoles 
fázisának kezdetén rövid regurgitáció 
volt. A diastoles fázist jellem zi az 
előrefelé áramlás. Tüdő hypolasiás 
esetben a systole közepén egy csúcs
érték volt, ami még m agasabb volt, 
mint az első systoles csúcs. A systoles 
csúcs és a diastole végi véráram lási 
sebesség statisztikailag szignifikán
san alacsonyabb volt, m int normális 
körülm ények között. A pulzatilitás in
dex statisztikailag szignikánsan ki
sebb volt, m int a kontroll csoportban.

A szülés 34 hét +5 napos korban 
spontán indult meg és m egszületett a 
2765 g súlyú típusos Potter arcú fiú. 
Intubáció után  az állapota rosszabbo
dott, kétoldali pneum othorax fejlő
dött ki therápiarezisztens tüdő  hyper- 
tensióval. Normális oxigenizációt nem 
tudtak elérni, ezért a kezelést abba
hagyták. Az újszülött a világrajövetelt 
követő 4,5 óra múlva, m eghalt. Kór- 
bonctanilag tüdő hypoplasiát, atro- 
phiás m ikrocystas veséket, szövettani
lag Potter II típusú dysplasát találtak 
obstruktiv  uropathiával társultan.

A szerzők vizsgálata azt m utatta, 
hogy a tüdő  vascularis ágyának vál
tozását a fejlődő tüdő hypoplasiával 
Doppler velocimetriával ki lehet m u
tatni. A D oppler véráram lási sebesség 
változásának okai a tüdő vascularis 
ágyának és az erek szám ának csökke
nése a tü d ő  tömegéhez viszonyítva az 
erek izom rétegének növekedése és az 
áramló vér térfogatának csökkenése 
lehetnek. A fokozott ellenállás lehető
ségét tám asztja  alá a tüdő  artériák 
véráram lási sebesség hullám form ái
nak jelentős változása, am it jellemez 
a m ásodik  tű  alakú csúcs a systole kö
zepén, am i még nagyobb m in t az első 
csúcs. A pulzatilitás index nem  te
kinthető az ellenállás igazi m utató já
nak.

Jakobovits A ntal dr.

A halálos tüdő hypoplasia terhesség 
alatti kimutatása. Vintzileos, A. M. 
(D epartm ent of Obstetrics an d  Gyne-
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cology, Robert Wood Johnson Medical 
School, New Brunswick, NJ, USA): 
U ltrasound Obstet. Gynecol., 1996, 7, 
163.

A m agzat tüdejének normális növeke
déséhez és fejlődéséhez megfelelő 
mellkas-tér, megfelelően tágas m éhen 
belüli tér, elegendő mennyiségű m ag
zatvíz és norm ális magzati légzőm oz
gások szükségesek. E tényezők közül 
egy vagy több hiánya tüdő hypopla- 
siát eredményezhet. A tüdő hypopla
sia kórbonctani diagnózisa a csök
kent száraz tüdősúly kimutatásán ala
pul a testsúlyhoz viszonyítva, az al- 
veoláris szám csökkent és megkeves- 
bedett a tüdő DNA tartalma. Ezekhez 
a kóros változásokhoz társul m ég a 
tüdő vascularis ágya nagyságának 
csökkenése, az érszám kisebbedése 
tüdőszövet egységre, és a vascularis 
izom zat megnövekedése.

A magzati tüdő  hypoplasiának szá
mos oka lehet: oligohydramnion, (ve
se vagy nem  vese eredetű, idő előtti 
burokrepedés), mellkasi térszűkítő  
folyamat, cisztás adenomatoid tüdő 
malformatio, vagy különböző m ellka
si daganatok, szív rendellenességek. A 
tüdő hypoplasia leggyakoribb oka a 
hosszan ta rtó  oligohydramnion, idő 
előtti burokrepedés vagy vese dyspla
sia következtében.

A tüdő hypoplasia foka a keletkezés 
idejétől, a terhesség korától, az eltelt 
időtartamtól és a súlyosságtól függ. A 
következmény lehet heveny légzési 
elégtelenség, am i korai újszülött elha
láshoz vezet, enyhébb, fokú légzési 
elégtelenség esetén tüdővérzés, bron- 
chopulmonális dysplasia, félheveny tü 
dő betegség vagy átmeneti légzési be
tegség állhat elő.

Szülészeti szempontból szükség 
lenne a tüdő hypoplasia előrejelzésé

re, ami meghatározná a szülészeti 
kezelést. Újabban a tüdő hypoplasia 
praenatalis kim utatására a színkódolt 
Doppler és a két dimenziós dinam i
kus ultrahang készülék kom binált al
kalmazását javasolják. A bal arteria 
pulmonális főágának véráram lási se
besség hullám form áit tüdő hypopla
sia esetén jellemzi a csökkent systolés 
csúcs és a diastole végi sebesség, vala
mint az alacsony pulzatilis index. A 
tüdő véráram lási sebesség hullám for
m áinak további jellemzője a közép 
systolés csúcs, ami még magasabb, 
mint az első systolés csúcs.

ígéretesnek látszik, hogy a m agza
ti tüdő arteria  Doppler véráram lási 
sebesség mérése utalást ad a tüdő ha
lálos, vagy nem letalis hypoplasiá- 
jára.

Jakobovits Antal dr.

Bitter István

Szorongásos
kórképek

Springer

Bitter István:
Szorongásos kórképek

Ez a hiánypótló kötet arra vállalkozik, hogy a felnőttkori szorongásos 
kórképek felismeréséhez, diagnosztizálásához és kezeléséhez adjon 
gyakorlati tanácsokat. Segítséget nyújt azoknak a szorongásos és 
szomatikus tünetekkel járó betegségeknek a megítélésében is, amelyek 
nem, vagy csak nehezen sorolhatók be valamelyik diagnosztikus 
kategóriába. Az ilyen „diagnosztikus küszöb alatti” tünetekkel jelentkező 
betegek nagy része nem kap semmilyen ellátást, ugyanakkor tüneteik 
miatt szenvednek, és a kórkimenetel is kedvezőtlen. A differenciáldiag
nosztika tárgyalásakor a szomatikus kórképek után az egyre több prob
lémát okozó pszichoaktív szerek is helyet kaptak.

130 oldal, 4 ábra, 4 táblázat, 1 590,-F t

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem a Szorongásos kórképek című könyvet ...................................................példányban.
Megrendelő neve: ...............................................................................................................................................
Címe: ....................................................................................................................................................................
A számla címzettje: ...............................................................................................................................................

Megrendelésüket a Springer Hungarica Kiadó címére (Budapest, Pf. 94. 1327) szíveskedjenek elküldeni.
3.000,-Ft alatti megrendelések esetén 250,-Ft postaköltség hozzájárulást számítunk fel.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

M elanogén meghatározás vizeletben

T. Szerkesztőség! Tapasztalatból tu 
dom , hogy valamely városi, megyei 
kórházban, vagy klinikán a „m elanin 
meghatározás” jelzésű vizeletben m a 
is végzik a Jaksch- és Thorm ählen- 
próbákat, bár gyakori téves pozitivi- 
tásuk és csekély érzékenységük közis
m ert.

Az aspecificitás kérdése Todd m u n 
kája alapján (10%-os FeCb helyett 
10%-os FeCh és 10% HC1 tartalm ú 
oldatot használ) úgy tűnhet, megol
dódott, mert szürke, majd fekete színt 
az említett m ódon csak a melanogé- 
nek adnak. Mégis nagyon sok a b i
zonytalan reakció. Az érzékenységet 
illetően a hypertonia, phaeochromo- 
cytom a esetén alkalmazott m ódsze
rek [Lawrance (9) részletes cikkére 
utalok] még nem  terjedtek el. Ezen 
eljárásokat többen a melanomák b io 
kém iai markereinek kimutatására is 
felhasználták [Hintenberger (7), Ito 
(11)]. Az új módszerek alapja a neu
ralis eredetű tum orok és a m elano
m ák anyagcseréjében lelhető közös 
vonások: a fenil-alanin oxidációja 
u tán  keletkező tyrosin egyaránt alap- 
vegyülete a katecholaminoknak és a 
dopának.

A DOPÁ-ból keletkező melanogé- 
nek vagy dihidroxifenolok, vagy di- 
hidroxifenol-indollá záródnak. Előb
bieket a Jaksch, utóbbiakat a Thor- 
m ahlen-próba m utatja ki. Duchon és 
Pechan (3) részletes leírást ad ezekről 
a melanogénekről. A katecholaminok 
lényegében dihidroxifenolok. Bom

lástermékeiket Ito ábráján m utatom  
be (1. ábra). Ezek a katecholam in- 
meghatározások nagyon érzékenyek, 
nanogram m  nagyságrendeket m ér
nek, de a legjobb eljárások amellett, 
hogy költségesek, fáradságosak is. Lé
nyegük a kromatográfiás eljárás, első
sorban magas nyomású folyadékkro- 
matográfia (HPLC) és fluorim etriás 
mérések, ezek is speciális lámpákkal.

Maga a „melanin m eghatározás” 
kifejezés is pontatlan. Ötven éves pá
lyám alatt, bár speciálisan érdekelt, 3 
melanint tartalm azó vizeletet láttam , 
és nem is cachecticus betegektől. 
Viszont nem  egyszer halálukig köve
tett m elanom ás betegek vizeletében 
nem volt kim utatható melanin. Érde
kes, hogy a melanint tartalm azó vize
let abszorpciós spektrum a Gabel sze
rint (6) m ennyire hasonlít a szem pig- 
mentepitheljének és a DOPA + FeCh 
néhány napig állott vegyületének 
spectrum ához szemben a tannin , jug- 
lon, pigmentepekő stb. elnyelési szín
képével. Ezért az legfeljebb a szabad 
szemmel is látható melanuriás vizelet 
esetében lenne alkalmazható, fölösle
gesen.

A fenti próbákkal a m elanogéneket 
mutatjuk ki. Célul tűztük ki a két egy
szerű próba specificitásának és ha le
het, érzékenységének növelését.

Jaksch-próba
Megoldást a FeCL próba elemzése 
nyújt. Lényege, hogy a katecholok vas 
sókkal színes komplexet képeznek. 
Ennek színe neutrális pH-nál kékes
lila, alacsonyabb pH-nál zöld, lúgos

1. ábra: A kateholamin bomlástermékei
DOMA = 3-4 dihidroxi mandulasav; DOPAC = 3-4 dihidroxifenil ecetsav;
HVA = 4 hidroxi-3 metoxi fenil ecetsav; VMA = 4 hidroxi-3 methoxi mandulasav

2. ábra: Pirokatechin vaskomplex. (Vörös 
komplex lúgos közegben 3 m 
pirokatechin, 1 m vas)

oldalon vörös. Banga szerint a vörös 
komplex (2. ábra) egy vas-kelát, 3 mo
lekula pirokatechinnel. Alacsonyabb 
pH-nál csak két molekula pirokate
chin és 1 molekula víz szerepel a vas 
mellett. A komplex nem  disszociál, 
igen stabil. Oxigén jelenlétében gyor
san oxidálódik. Ha dithionitot 
(Na2S2Ö4) adunk hozzá, az oldat kife- 
héredik, de levegővel összerázva is
mét előjön a szín, és ez a jelenség 
többször is kiváltható, ahogy Szent- 
Györgyi (11) az aszkorbinsavnál is ta
lálta. A koplex ezen tulajdonságait ak
náztuk ki. A vizeletben a savanyú kö
zegben a foszfátok kiszorítják a vasat 
a komplexből. 1 m g/cm3 DOPA-t, vagy 
Dopegytet tartalm azó vizelettel vé
geztük a vizsgálatokat. A vizeletet adó 
személyt, ugyanúgy, m int a Jaksch- 
próbánál, kikérdeztük, hogy a meg
előző napon szedett-e fájdalomcsil
lapítókat, vagy vitam inokat (konkrét 
kérdésben kell érdeklődni a fájdalom- 
csillapítók, szalicilátok, Béres-csepp, 
természetgyógyászok által rendelt 
szerek iránt, m ert a vizsgált szemé
lyek ezeket rendszerint nem  is tartják 
gyógyszernek). A vizeletből 1 cm3-t 
kémcsőbe m értünk  és 1%-os KOH- 
val pH 8,10 körüli értéket állítottunk 
be. Rendszerint elegendő 1 csepp az 1 
cm3-es pipettából. A pH -t indikátor- 
papírral ellenőriztük.

1 cm3-es M antoux-fecskendővel és 
-tűvel 0 ,1%-os FeCL-ból annyit ad
tunk, míg a lilás-vöröses komplex 
színe megjelent. Az előállt szín 0,1 
molos d ithionit néhány cseppjével re
dukálható, levegővel összerázva a szín 
ismét előtűnik. Ezzel a verifikációt 
szolgáljuk, m ert a zavaró színek nem 
redoxi vegyületektől szárm aznak. A 
pH-t közben állandóan ellenőrizni 
kell. Ha pozitív a reakció, a vizelet 
desztillált vizes hígításával sem iquan- 
titatíw á tehetjük a próbát. Nagy hígí
tások esetén a vörös komplex színe je
lenik meg, m ert a foszfátok puffer 
hatása megszűnik. Gyakorlattal, fehér 
háttér előtt, friss vegyszerekkel m ár
2-3 m ikrogram m  katechol/cm 3 kon
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centráció esetén is észlelhető (H inter- 
berger m etasztatikus betegeiben az 
átlagérték 6 mikrogram m /cm 3 volt, 
24 órára  és 1000 cm3-re számítva).

Fürth és Kaunitz (5) masszív mela- 
nuria esetén Todd módszerét alkal
mazták, a keletkezett barna színű fo
lyadékhoz kevés safranint adva, és azt 
1%-os protargol oldattal hasonlíto t
ták össze.

Mi úgy ismételtük meg a vizsgála
tokat, hogy 1 mg DOPA/cm3-t ta rta l
mazó vizeletet vizsgáltunk, és ebből 
szám ítottuk ki, hogy az előbbi két 
szerző által említett értékek 5-6 g me- 
lanogén ürítésnek felelnek meg 24 
órára szám ítva (azaz 5-6 m g/cm 3). Ez 
a 103-szoros különbség vagy azt m u 
tatja, hogy az egyszerű FeCb próba 
csak nagy mennyiségű m elanogén 
kim utatására alkalmas, vagy hogy az 
aromás aminosavak anyagcseréjére 
vonatkozó ismereteink hiányosak.

Az egyszerű Jaksch próba azért 
nem  elég érzékeny, mert a foszfátok 
m iatt sok FeCh-at kell adni, ez pedig a 
pH -t leszállítja, a Todd-féle m ódosí
tásnál pedig más az oxidáció m echa
nizm usa (8).

Saját vizsgálatok
Saját m unkám ban reuma osztály, o n 
kológiai osztály nem m elanom ás be
tegeinek, egy fiúkollégium lakóinak, 
valam int alkalmassági vizsgálatra je 
lentkezők vizeletét Jaksch-próbával 
vizsgáltam. A reumatológiai osztá
lyon fekvők felénél, a m ásik három  
csoportban 1-1 alkalommal találtam  
ham is pozitivitást. A dithionitos re 
dukciós próba valamennyi elszínező- 
dött vizelet esetében negatív volt. Is
m ételt kérdezéssel minden alkalom 
mal kideríthető volt, hogy fájdalom - 
csillapító vagy szalicilátok szedése 
szerepelt a megelőző napokban. Az, 
hogy az onkológiai beteganyagban az 
erélyes kemoterápiás kezelés m ellett 
is csak egy alkalommal fordult elő fals 
pozitivitás azt mutatja, hogy csak ke
vés, de éppen a gyakran használt ve- 
gyületcsoportok adnak aspecifikus 
reakciót.

Megjegyzendő még, hogy Dopával, 
vagy Dopegyttel telített vizelet spon
tán csak napok múlva kezd sötétedni. 
A Thormühlen próba 
H átránya, hogy a szervezetben kelet
kezett indolok is adják, ezért csak 10 
m g/die mennyiség fölött tekintjük 
specifikusnak. [Duchon és Pechan 
pontosan megadja a töménységeket a

quantitative értékelhető próbához 
(3).] A leggyakoribb hamis reakciót 
adó hibák:

1. Nem az előírt töménységnek 
megfelelő reagensek.

2. Fertőzések, ileus, koprostasis, 
széteső tum orok esetén zöld szín.

Az új eljárások itt is m egoldották 
az aspecificitás kérdését. A tömeg- 
spektrográfiás, gázkromatográfiás, 
HPLC vizsgálatok, deutérium m al jel
zett szintetizált származékokkal, m int 
kontrollal végzett krom atográfiás fu t
tatások m egbízható, de igen költséges 
eljárások (10). Mi a zöld színt adó 
reakciók és redukálószerek okozta 
téves rekciókra próbnáltunk m agya
rázatot adni; a reakció lényegét 1936- 
ban Cambi (2) leírta. Lényege: a Na- 
nitroprusszid hatására lúgos közeg
ben a pirrol gyűrűn kettes helyzetben 
nitrozálás történik , majd ecetsavval 
történő savanyításkor a pH -tól füg
gően nitrozo, izonitrozo indol kelet
kezik. Az aszkorbinsav esetében a 
Béres-cseppek elterjedése óta nagyon 
sokszor kap tunk  Thorm áhlen reak
cióval kék színt, ami levegővel össze
rázva sárgává válik. Véleményem sze
rint a lúgos nitroprusszid hatására a 
Szent-Györgyi-iskola által le írt vas- 
aszkorbin-komplex képződik. A 
komplex képződése pH-5 alatt meg
szűnik, de itt a nitroprussziddal kivál
tott komplex még a hozzáadott ecet
sav dacára is észlelhető. Lúgos-ditio- 
nitos behatás után  ugyan úgy adja a 
kékülést-vörösödést, m int a pirokate- 
chin a Jacksch-próbánál. Ha oxidáló
dott a C-vitam in, megszűnik a kék 
szín kialakulásának a lehetősége is (3. 
ábra).

A zöld színű reakció 103 melanomás 
és 43 egyéb carcinomás beteg vizsgála
ta során csak egy súlyos végbél- és egy 
gyomorcarcinómánál volt látható. 17 
Coli törzzsel, melyek a Kovács-reagens
sel adták az indol reakciót, elvégeztük a 
Thormáhlen-próbát. Tólnyomórészt 
kék színt kaptunk, de akadt kifejezet
ten zöld is. Tehát elsősorban bakteriális 
a zöld Thormählen.

Megbeszélés
A m elanin kimutatáshoz használt 
egyszerű próbák  nem elég érzékenyek 
és specifikusak, az új eljárások több 
milliós nagyságrendű beruházást igé
nyelnek. A szükséges vegyszerek is 
nagyon költségesek.

A két egyszerű reakció fillérekbe 
kerül, Pável (10) Helix patomatiaval 
felszabadította az indolok 5-6  hid- 
roxiljait. M árpedig az 5-6 dihidroxi- 
indol, am ihez hozzá tudtunk ju tni, ad
ja a Thorm áhlen és Jaksch próbát is. 
Tehát a DOPÁ-ból és dopam inből ké
szült indolok adhatják a vas-kloridos 
próbát előkezelés után. Az irodalom 
ban csak Fischlnél találtam fenilke 
tonuria esetében utalást arra, hogy je 
lenhetnek meg dihidroxi indolol 
Ami m elanom ában a biokémiai mai 
kerek használhatóságát illeti, Hinten 
berger adatai szerint a DOPA értékel 
kórjelzőek a második stádiumtó, 
kezdve. Ito vizsgálatai nem erősítették 
meg, de a katecholamin anyagcsere és 
a DOPA anyagcsere összesített vizs
gálata fontos lehet a beteg sorsának 
követésében, sőt a pigmentképződés 
m echanizm usán túl is segítséget 
nyújthat: a javított vas próbák és a 
Thorm áhlen próba lényegének meg
értése és az előbbiek érzékenységének 
fokozása tájékozódó vizsgálatra alkal
m asnak látszik. Véleményem szerint a 
legegyszerűbb próbákat is a labo
ratórium  végezze és ne a betegellátó 
osztály.

Köszönetnyilvánítás: Dr. Kató Ágnes tud. 
főmunkatársnak, dr. Joó Ferenc profess
zornak a konzultációkért, dr. Nánási Pál 
professzornak az 5-6 dihidroxiindol szin
téziséért, dr. Papp Lajos tanár úrnak a 
spektrumokért és konzultációkért köszö- 
netemet fejezem ki.
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Országos Reumatológiai és Fizioterá- 
>iás Intézet (Budapest II., Frankel Leó 
. 17-19. 1027). Belgyógyászati és 
asztroenterológiai Osztályon megüre- 
edett állásra belgyógyász szakorvos je- 
entkezését várja.
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Belgyógyász szakorvost magánrende
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mellékállásba, valamint nővért kere
sünk jó kondíciókkal. Érdeklődni: Tel.: 
06-20-38-11-55.

A Budapesti Mentőszervezet orvos 
munkatársat keres fő, illetve részfog
lalkozásban is az ellátási területén mű
ködő felnőtt sürgősségi, háziorvosi 
ügyeletekbe.
Jelentkezés személyesen, Budapest V, 
Markó u. 22. II. emelet titkárságon.

A szolnoki MÁV Kórház és Rende
lőintézet főigazgató főorvosa (5001 
Szolnok, Verseghy u. 6-8.) pályázatot 
hirdet a Rheumatológiai osztályra 1 fő  
rheumatológia szakorvos, esetleg pálya
kezdő orvos részére.
Felvétel esetén: -  MÁV menetkedvez
ményt biztosítunk.
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hirdetés megjelenésétől szám ított 30 
nap.

Az ORFK Bűnügyi Szakértői- és Ku
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Biológiai Szakértői Osztálya Szövettani 
Laboratóriumába 1 fő  orvosi állás be
töltésére.

A pályázatot elnyert orvos feladatai kö
zé tartozik igazságügyi orvosszakértői 
feladatok ellátása.
A pályázat elbírálásánál pathológiai 
szakvizsgával rendelkező, vagy közvet
len szakvizsga előtt állók előnyben ré
szesülnek.
Feltétel: a magyar állampolgárság. Bére
zés: megegyezés szerint.
A pályázatot önéletrajzzal együtt az 
alábbi címre kérjük küldeni: ORFK 
BSZKI Biológiai Szakértői Osztály, 1903 
Budapest, Pf.: 314/4.
Telefon: 33-13-700/16-811 mellék.

5 éve jól működő budapesti orvosi vál
lalkozás foglalkozásegészségügyi szak
orvosokat (nyugdíjasok, közvetlenül 
szakvizsga előtt állók is jelentkezhet
nek) alkalmazna, rugalmas munkaidő
ben.
Tel/Fax: 420-6668.

Diplomás ápoló főiskolai, egészségügyi 
manager végzettséggel, többéves ve
zetői gyakorlattal állást változtatna álla
mi, önkormányzati, magánegészség
ügyi, vagy gyógyszerforgalmazói szfé
rába.
Ajánlatokat az alábbi címre várok: 
Mészáros, Bp. 1138, Jéggyár utca 4. 
III/10.

Az Észak-Pesti Kórház (1158 Budapest, 
Őrjárat u. 1-3. sz.) Rheumatológiai 
szakrendelése felvételt hirdet rheuma 
szakorvosi állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
-  Orvosi diploma másolata
-  Az adott szaknak megfelelő szakképe
sítés
-  Szakmai önéletrajz
-  OONY igazolvány másolata
-  MOK tagsági igazolvány másolata 
Érdeklődni lehet: Berta Lászlóné mun
kaügyi vezetőnél.
Telefon: 416-06-60/2023.
Bérezés a Kjt. szerint.
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És mégis „kering !

Fokozza a károsodott keringésű területek microcirculatióját
Közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető.
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Hoechst
Hoechst Marion Roussel 
a Hoechst gyógyszervállalata
1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 
Tel.: 250-8320, Fax: 250-8325
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