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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

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

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

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

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

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

A kézirat beküldési helye: Orvosi Hetilap Szerkesztősége 
Budapest, Pf.: 94. 1327.

A közlemények végső elfogadása csak abban az esetben történik 
meg, ha azok formailag teljes egészében megfelelnek ezen útmu
tatásnak.

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.



A verapamil és bisoprolol összehasonlító vizsgálata 
szívinfarktuson átesett betegek szekunder prevenciójában
Sárosi István dr., Debreceni Gábor dr., Mühl Diána dr., Kónyi Attila dr., Bogár Lajos dr., 
Tekeres Miklós dr., Tóth Kálmán dr.1, Habon Tamás dr., Czopf László dr.1, Zámbó Katalin dr.2 
és Schmidt Erzsébet dr.2
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs Anaesthesiologiai és Intenzív Therapiás Intézet (igazgató: Tekeres Miklós dr.)
I. sz. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Mózsik Gyula dr.)1 
Pécsi Diagnosztikai Központ (igazgató: Vadon Gábor dr.)2

A szerzők a Ca-antagonista, hosszú hatású verapamil és 
a szelektív béta-1-receptorblokkoló bisoprolol szekun
der prevenciós hatását vizsgálták. Ennek során 87 egy
más után  felvételre került, szívinfarktusban szenvedő 
beteget random  m ódon két csoportra osztottak. Hu
szonhét beteg nem  felelt meg a bevételi kritérium ok
nak, 30 beteg kapott bisoprololt, 30 beteg hosszú hatású 
verapam ilt. Az 540 napos megfigyelési időszak alatt 2 
alkalommal végeztek járószalagos terhelést és dobuta- 
m in-terheléssel szívizom-perfúziós SPECT-vizsgálatot. 
Az eredmények egyértelműen azt igazolták, hogy a Ca- 
antagonista verapamil méltán, és egyenrangú gyógy
szerként szerepelhet a szekunder prevencióra eddig 
m ár bevált és használatos béta-blokkoló gyógyszerek, 
így a bisoprolol mellett is. Mindkét szer még elhúzódó 
kezelés során is megőrzi hatását, a verapam il a m ásod
lagos prevencióra alkalmazott korábbi szerekkel szem
ben direkt perfúziójavító hatással is rendelkezik.

Kulcsszavak: szívinfarktus, szekunder prevenció

A szekunder prevenció fontosságát és hasznosságát szá
mos tanulm ány és közlemény igazolta. A másodlagos 
megelőzés céljából kipróbálásra került gyógyszerek kö
zül az eredmények és a statisztikai adatok elsősorban a 
béta-blokkoló, valamint bizonyos kalcium -antagonista 
gyógyszerek hatásosságát nyomatékosítják. A béta-re- 
ceptorblokkoló szerek közül elsősorban a propranolol, 
metoprolol, atenolol és bisoprolol került kipróbálásra (1, 
6, 7,13,17, 22,27,28, 31, 32, 36), a Ca-antagonista szerek 
közül pedig a nifedipin, diltiazem és verapam il említhető 
meg (2, 3, 7-12, 15, 21, 26, 37-40). De míg a béta-blok
kolók szekunder preventív hatását a legtöbb tanulmány 
egyértelm űen protektívnek minősítette, a Ca-antagonis- 
tákkal kapcsolatban számos ellentmondó eredm ény és 
vélemény került közlésre. Tanulmányunk során elsősor
ban azt a kérdést vizsgáltuk, hogy a m ár elfogadott és be
vált béta-blokkoló gyógyszerek mellett alkalmazható-e 
a posztinfarktusos betegek szekunder prevenciója cél
jából a Ca-antagonista verapamil.

A kérdés megválaszolásához a hosszú hatású verapa
mil, és a „hiperszelektív” béta-1-receptorblokkoló biso
prolol hatását vizsgáltuk szívinfarktuson átesett bete
geinken. A korábbi vizsgálatokkal ellentétben betegein
ket nem  180, hanem 540 napig követtük, a vizsgálati p ro
tokoll a DAVIT-I és DAVIT-II (The Danish Verapamil

Comparative assessment of verapamil and bisoprolol 
in the secondary prevention of myocardial infarction.
The effect of Ca-antagonist, long-acting verapam il and 
the selectiv beta-1 blocking bisoprolol were investiga
ted and com pared in the secondary prevention after 
myocardial infarction. Eighty-seven patients were en
rolled, 27 patients were not included because of the ex
clusion criteria, 30 patients were treated w ith verapamil 
and 30 patients with bisoprolol. During the 540 days of 
follow up period  treadmill ergom etry and dobutam ine 
stress-test w ith SPECT investigation were perform ed 
two times. Both clinically and the data of our investiga
tions the effect of the two drugs in the secondary  pre
vention was good, and even at the 540th day the protec
tive effect was still excellent.

Key words: myocardial infarction, secondary prevention

Infarction Trial) tanulmányok gyakorlatban m ár bevált 
szisztémájára épült (33,34), ezeket azonban részben m ó
dosítottuk.

Beteganyag és módszer

1994 október 1 és 1996 június 30 között a Pécsi Orvostudo
mányi Egyetem Anaesthesiologiai és Intenzív Therapiás Inté
zetében 87 egymást követően érkező szívinfarktusos beteget, a 
felvétel pillanatától szabályos rendszerben váltakozva a Ca-an
tagonista (Isoptin SR 240, KNOLL AG, Germany, a továbbiak
ban VERA) vagy a béta-blokkoló gyógyszert (Concor, MERCK 
AG, Germany, a továbbiakban BISO) szedő csoportba soroltuk. 
A gyógyszerek adását, amennyiben kizárási tényező nem állt 
fent, mindkét betegcsoportban az 5-15. napon kezdtük. Hu
szonhét beteget a bevételi-kizárási kritériumok alapján kizár
tunk a tanulmányból, 60 betegből 30 került a béta-blokkolót, és 
30 a verapamilt szedő csoportba. A szívinfarktus diagnózisát a 
nemzetközileg elfogadott EKG és laboreltérések alapján állapí
tottuk meg, de a betegek akkor is a tanulmányban maradtak ha 
a későbbiek folyamán akut szívinfarktus nem alakult ki, és 
betegségüket instabil anginának minősítettük. A betegek élet
kora 18-75 év között volt, a kizárási kritériumok megfeleltek a 
DAVIT-II tanulmány által fölállított kizárási kritériumoknak, 
melyeket részlegesen módosítottunk: a tanulmányból kizártuk 
azokat a betegeket akiknek keringési elégtelensége 40 mg/nap 
Furosemidnél nagyobb vízhajtó adaggal volt csak rendezhető, 
akiknek a szisztolés vérnyomása nyugalomban 100 Hgmm
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vagy az alatti volt, I. fokú AV blokknál súlyosabb vezetési zavar 
állt fenn, sinoatrialis blokkjelenséget észleltünk, s akiknek az 
éjszakai minimum frekvenciája 50/min alá csökkent. Nem vet
tük be tanulmányunkba azokat a betegeket sem, akik a közre
működést elutasították, más gyógyszer-kipróbálási tanul
mányban vettek részt, valamint akiknek a hosszú távú köve
tését egyéb súlyos kísérő, esetleges malignus megbetegedés 
nem tette lehetővé. A bevételi kritériumoknak megfelelő 
egyeztetés a betegek érkezésekor, a randomizációkor történt, a 
kizárási kritériumok meghatározását viszont a gyógyszerelés 
megkezdésének időpontjában, az 5-15. napon döntöttük el.

A betegek infarktusának kezelését a nemzetközi és hazai 
gyakorlatban elfogadott protokollok szerint folytattuk, a 60 
betegből 51 esetben alkalmaztunk szisztémás thrombolysist. A 
kiegészítő terápia alkalmazása (vízhajtó, antiarrhythmiás keze
lés stb.), ugyancsak a nemzetközi gyakorlat, ill. a klinikai ta
pasztalatok alapján történt.

Minden beteg követésére egy figyelőlapot készítettünk, 
amely magába foglalta a beteg szubjektív élményei mellett a 
fizikális státus jellemzőit is. Ennek megfelelően referencia
értékként rögzítettük a gyógyszerelés első napjának paramé
tereit. A különböző pontokhoz tartozó adatokat, észrevételeket, 
a fizikai állapotot, a korábbi szexuális aktivitásához viszonyí
tott változásokat, alvásminőségét és szellemi állapotát a beteg 
saját maga osztályozta 1-től 5-ig terjedő számértékkel. A ké
sőbbiek folyamán, a betegek konrollvizsgálatra való megje
lenésekor, ugyancsak rögzítettük a különböző adatokat, ill. a 
beteg osztályozta az életminőségében bekövetkezett változá
sokat. Elbocsátásukat követően a betegek első kontrollvizsgála- 
tra 35-50. nap között jelentek meg, majd a 90., a 180., a 240., a 
360., ill. az 540. napon.

Az EKG-vizsgálatok során az első kontrollvizsgálatkor, 
valamint az 540. napon készített EKG-felvételeket hasonlítottuk 
össze a gyógyszerelés megkezdése előtt készített felvételekkel. 
Formaanalízis mellett ellenőriztük a PQ-idő alakulását, a QRS- 
komplexus és a QTc változását, a két csoport közötti összeha
sonlításra az átlagértékeket használtuk fel.

A 35-50., valamint a 180-200. napon járószalagos terhelésre 
került sor, amikor is Bruce szerint többlépcsős, maximális tü
nethatárolt ergometriát végeztünk (Marquette Case 15). Össze
hasonlítottuk a két betegcsoport MET-ben kifejezett terhel
hetőségét, a maximális vérnyomás- és frekvenciaértékeket, a 
maximális ST- és össz-ST-változásokat, valamint összehasonlí
tottuk a két csoportban a megszakítási indikációkat.

Ugyanezen két kontrollvizsgálat kapcsán, a terheléses vizs
gálatokkal azonos időben dobutamin-terheléses szívizom per
fúziós SPECT-vizsgálatot (single photon emission computer to
mography) is végeztünk. Ennek során a betegek infúziós pum
pában adagolva 5 pg/ttkg dobutamint kaptak, 3 percenként 5 
microgrammal emelkedő adagban a maximális dózis eléréséig 
(40 pg/ttkg), vagy a vizsgálat megszakítását indokló kardiális 
panasz, vagy tünet jelentkezéséig. A terhelés befejezése vagy 
megszakítása előtt egy perccel 700 MBq 99 mTC-vel jelzett 
MIBI-t (methoxy-isobutil isonitril) adtunk intravénásán. A 
EKG-felvételeket az ergometriás EKG-felvételekkel vetettük 
össze, összehasonlítottuk a két betegcsoport EKG-, vérnyomás- 
és frekvenciaválaszait. A dobutamin-terheléses izotópvizsgálat 
eredményét az előző nap készített nyugalmi izotópvizsgálat 
eredményével hasonlítottuk össze. A vizsgálatokat Multispect- 
II (Siemens) típusú SPECT-készülékkel végeztük. Az eredmé
nyek értékeléséhez pontrendszert dolgoztunk ki az iszkémia 
jellegének, lokalizációjának és kiterjedésének jellemzésére (1. 
táblázat). Az ennek alapján kialakított háromjegyű szám szemi- 
kvantitatív módon tükrözi az iszkémia súlyosságát, illetve a két 
vizsgálat közti változás tendenciáját.

A tanulmány során a következő végpontokat figyeltük: az 
összhalálozást, a hirtelen halálozást, a szívhalált, a reinfarktu- 
sok és angina pectorisok jelentkezését, de figyeltük a kardiális 
státus alakulását, a vérnyomás- és a frekvenciaértékeket, vala
mint az említett szubjektív mutatókat.

A VERA gyógyszeradagját egyénileg állapítottuk meg, 
amely adagolásnál célként tűztük ki a DAVIT-II tanulmányban 
alkalmazott napi 3 x 120 mg verapamil adását, ettől egyéni eset
ben akkor tértünk csak el, csökkentve az adagot, ha erre szub
jektív vagy objektív kényszer mutatkozott: mellékhatás, kriti
kus tenzió- vagy frekvenciacsökkenés. A béta-receptorblok-

1. táblázat: Pontrendszer az iszkémia jellegének, 
lokalizációjának és kiterjedésének jellemzésére

1. Az iszkémia jellege
a) negatív 1
b) transiens 2
c) maradandó 3
d) kevert 4

2. Az iszkémia lokalizációja
a) negatív 1
b) egy lokalizáció 2
c) két lokalizáció 3
d) három lokalizáció 4

3. Az iszkémia kiterjedése
a) negatív 1
b) a fal egyharmada 2
c) a fal fele 3
d) a fal kétharmada 4
e) a teljes fal 5
f) kevert 6

kólóval kezelt betegcsoportnál célul tűztük ki a napi 2x5 mg 
adását, az ettől való dóziseltérés megfelelt az Isoptinos csoport
nál leírtaknak. A gyógyszereket egyénileg úgy titráltuk, hogy az 
éjszakai nyugalmi frekvencia 50/min alá, a nyugalomban mért 
szisztolés vérnyomásérték 100 Hgmm alá ne kerüljön.

A VERA-csoportban lévő 30 beteg átlagos életkora 53,8 év 
volt (36-68 év), a betegek közül 25 férfi volt, 5 nő. A BISO- 
betegcsoport átlagos életkora 53,5 év volt (39-76 év), a férfiak 
száma 23, a nőké 7 volt. A betegek anamnesztikus adatait te
kintve homogén csoportot alkottak, a gyógyszerszedést meg
előzően elvégzett echocardiographiás vizsgálattal meghatáro
zott ejekciós frakció minden esetben 40% fölötti volt. Ugyan
csak hasonlóak voltak az intenzív osztályon fellépő szövődmé
nyek arányai, valamint a két csoportban a szívinfarktusok loka
lizációinak előfordulása; mindkét csoportban egy-egy non-Q 
infarktus fordult elő, a BISO-csoportba 2 instabil anginás, a 
VERA-csoportba 6 instabil anginás beteg került. A betegek 
részletes adatait a 2. táblázat foglalja össze.

2. táblázat: A tanulmányban részt vevő betegek általános 
jellemzői

Bisoprolol Verapamil

Esetszám 30 30
Nem
férfi 23 25
nő 7 5

Kor(év) 53,5 53,8
Anamnézis
Korábbi MI 3 6
Hypertensio 18 14
Angina pect. 8 7
Diabetes mellitus 4 2
Dohányzás 14 11
Hyperlipidaemia 12 10

Coronaria őrzőkben 
észlelt komplikációk
Shock - 2
Szívelégtelenség 7 9
Ingerképzési, -vezetési
zavarok 2 3

Aneurysma 2 3
Randomizációs status
Pitvarfibrilláció 2 1
Szárblokk 1 -

Diuretikum 3 4
Digoxin - 1
Antiarrhythmikum 4 7
Nitrát készítmények 27 28

AMI típusa és lokalizációja
Anterolateralis, Q 10 9
Inferoposterior, Q 17 14
Non-Q 1 1
Instabil angina pect. 2 6
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A vizsgálatok adatainak statisztikai feldolgozása kétmintás 
t-próbával történt, a szignifikancia határértékének a p = 0,05 
értéket vettük.

A vizsgálatok a helyi kutatásetikai bizottság engedélye s a 
betegek írásbeli beleegyezése után történtek.

Eredmények

A 30 VERA-val kezelt beteg közül a kezelést véglegesen 
meg kellett szakítani 4 beteg esetében (tüdőoedema, ge
neralizált oedema, progrediáló gingivahypertrophia és 
súlyos obstipatio miatt), három  betegnél csökkenteni 
kellett a napi gyógyszermennyiséget (obstipatio, két 
esetben alacsony vérnyomás m iatt).

A BISO-betegcsoportban egy betegnél kellett teljesen 
elhagyni a gyógyszert kritikus bradycardia miatt, két 
esetben csak csökkentett dózisban tudtuk alkalmazni hy
potonia és bradycardia miatt, az egyik esetben napi 5 mg, 
a m ásik esetben napi 2,5 mg összdózissal folytattuk a ke
zelést.

A végpontokat tekintve: a VERA-csoportban egy h ir
telen halál fordult elő a 3. hónapban. Reinfarktussal 
ugyancsak egy esetben találkoztunk, ez a fiatal férfi beteg 
kezelésének ötödik hónapjában lépett fel, az ezt követően 
elvégzett coronaria angiographia Kawasaki-szindrómát 
igazolt. Hat betegnél lépett fel posztinfarktusos angina, 
közülük négynél történt coronaria angiographia, két 
betegnél aorto-coronaria bypass m űtétet, egynél PTCA-t 
végeztek (3. táblázat).

3. táblázat: A verapamillal és bisoprolollal kezelt betegek 
eredményeinek összefoglalása

Verapamil 
n = 30

Bisoprolol 
n = 30

Hirtelen 1 _
Halál Kardiális 0 1

Összesen 1 1
Reinfarktus 1 -

Angina pectoris 6 9
Killip-osztályozás 1(2) 1 (2)

súlyos 3 1
Szövődmények közepes 1 2

enyhe 4 4

A BISO-betegcsoportban egy haláleset fordult elő, a 
terápia megkezdésének harm adik  hetében befolyásol
hatatlan asystolia lépett fel. Ebben a csoportban reinfark- 
tust nem  észleltünk, 9 alkalom m al jelentkezett poszt
infarktusos angina, ezek közül 4 alkalommal történt 
coronarographia: két alkalommal PTCA-t, egy esetben 
pedig aorto-coronaria bypass m űtétet végeztek. A vég
pontokat és szövődményeket tekintve nem találtunk 
szignifikáns különbséget a két betegcsoport között (2. 
táblázat).

Egyik csoportban sem észleltünk a kezelésmegsza
kítás indikációját képező blokkjelenséget, a szívfrekven
cia, a systolés és diastolés vérnyom ásértékek átlagai kö
zött egyik vizsgálati időpontban sem  találtunk szignifi
káns különbséget (4. táblázat).

Az EKG-analízis során az átvezetési idő először csök
kent a VERA-csoportban, am ennyiben a PQ-idő átlaga

163,7 msec-ról a 35-50. napra 162,0 m sec-ra módosult, 
m ajd  az 540. napra 173,5 m sec-ra emelkedett, a BISO- 
csoport PQ-ideje nem  változott. A QRS-komplexus 
ugyanakkor fokozatos csökkenést m utatott, a referen
ciaérték átlaga 91,6 msec volt, az első kontrollnapon ez
85.6 m sec-ra csökkent, m ajd az 540. napon 82,0 msec-ot 
m értünk . Hasonló tendenciájú csökkenést láttunk a 
BISO-csoportban is, de itt a 35-40. napon m ért átlagérték 
az 540. napra visszatért a kiindulási értékre: 92,4-84,4-
93.6 msec. A QTc-érték 420 m sec-ról indult a VERA-cso
portban , egy jelentős csökkenést követően (396,6 msec) 
az 540. napra közel a kiindulási értékre emelkedett. A 
BISO-csoportban a kiindulási 430,0 msec-os érték a 
35-40. napra szintén jelentős csökkenést m utatott, 401,8 
m sec-ot m értünk, ez az érték az 540. napra 415,3 m sec-ra 
em elkedett, de így is alacsonyabb volt, m int a kiindulási 
érték. Szignifikáns különbséget itt sem sikerült igazol
nunk  (5. táblázat).

4. táblázat: A szívfrekvencia, a szisztolés és diasztolés 
vérnyomás átlagértékei

Verapamil Bisoprolol
l .n a p 3 5 - 5 0 .  n a p 5 4 0 . n a p l .n a p 3 5 - 5 0 .  n a p 5 4 0 . nap

Frekvencia
(1/min) 87,4 63,4 61,0 84,9 61,2 6 i , i

RR szisztolés 
(Hgmm) 143 127 129 147 121 120

RR diasztolés 
(Hgmm) 94 78 78 93 6 6 6 8

5. táblázat: Az EKG-paraméterek változása a verapamillal és a 
bisoprolollal kezelt betegek között

Verapamil Bisoprolol
PQ

(msec)
QRS

(msec)
Qtc

(m sec)
PQ

(msec)
QRS

(m sec)
Qtc

(msec)

5 -1 0 .  n a p 163,7 91,6 4 20 166,6 92 ,4 4 30
3 5 -4 0 .  n a p 162,0 85,6 39 6 ,6 157,5 84 ,4 401 ,8
540. n a p 173,5 82,0 41 7 ,5 165,3 9 3 ,6 415 ,3

A keringési státus megítélése Killip szerint történt, a 
megfigyelési időszak alatt a két betegcsoport között k ü 
lönbséget nem  találtunk.

Az általános fizikai és szellemi állapotot, valam int az 
alvásm inőséget és szexuális életet jellemző param éterek 
tekintetében sem találtunk szignifikáns különbséget a 
két betegcsoport között (6. táblázat).

6. táblázat: A betegek szubjektív paramétereinek alakulása a 
megfigyelési időszak alatt

Verapamil Bisoprolol
5. nap 540. nap 5. nap 540. nap

Általános állapot 3,5 4,7 4,1 4,6
Fizikai állapot 3,7 4,5 3,7 4,4
Szexuális élet 3,1 4,7 3,8 4,3
Alvásminőség 4,3 4,6 4,3 4,4
Szellemi állapot 4,1 4,5 4,0 4,6
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A terápia felfüggesztését vagy dóziscsökkentést nem  
igénylő m ellékhatást a VERA-betegcsoportban 4 beteg 
említett: 1 beteg kellemetlen szájízt, 3 beteg obstipatiót. 
A BISO-csoportban 1 kézujjzsibbadás, 1 fáradékonyság, 1 
fokozott fázékonyság és 1 alvászavar fordult elő.

A dobutamin-terheléses szívizom  perfúziós vizsgálat
nál a BISO-csoportban az első vizsgálat során egyetlen 
beteg terheléses szívizom-perfúzióját találtuk negatív
nak, 8 beteg vizsgálata pozitívnak bizonyult. Az egy 
negatív betegnél a késői vizsgálat során kis kiterjedésű 
tranziens iszkémia alakult ki. A többi 8 beteg közül vál
tozatlan perfúziós viszonyokat találtunk 5 betegnél a ko
rai és késői vizsgálat összehasonlításakor. Két beteg p e r
fúziója javult, az egyiknél a m aradandó iszkémia tra n 
zienssé változott, a másiknál a többszörös lokalizációjú 
tranziens iszkémia megszűnt. Egy beteg eredménye to 
vább rom lott, újabb tranziens iszkém ia jelent meg egy 
további lokalizációban, összességében a tranziens 
iszkémiák száma a két terhelés során  változatlan m aradt 
(7. táblázat).

7. táblázat: A bisoprolol és verapamil kezelésben részesült 
betegek szívizom-perfúziójában bekövetkezett változások

Életkor(év),
nem

35-50. nap 180. nap
negatív maradandó tranziens negatív maradandó tranziens

Bisoprolol

63,ffi. _ + _ _ + _
66, nő - + + - - +
45 , m . - + + - + +
56, fii. - - + - - -
48, nő + - - - - +
41, fii. - + - - + -
54, fii. - + + - + +
56, fii. - - + - - +
42, fii. - - + - - +

Verapam il

52, fii. _ + + _ + +
44, ffi. - - + - - +
64, fii. - + - - + -

64, fii. - - + - + -

65, fii. - - + - - +
42,ffi. - + - + - -
38, nő - + - - + -
47, nő - + + + - -
44, nő - - + - + -
60, nő - + + - + +
51,nő - + + - + -
37, fii. - ± + - + +
55, ffi. + - - + - -
50, ffi. - + + - + -
62, nő + - - - - +
42, ffi. - + - - + -

A VERA-csoportban az első vizsgálat során 2 betegnél 
találtunk normális perfúziós viszonyokat, közülük 1-nél 
ez negatív is maradt, 1-nél tranziens iszkémia m eg
jelenését észleltük. A két vizsgálat között nem találtunk 
változást 5 betegnél. Egyértelm ű javulást 4 betegnél 
észleltünk, ezek közül 2 beteg vizsgálata norm ális p er
fúziós viszonyokat m utatott, a harm adik betegnél egyet
len lokalizációban m aradt kis kitejedésű tranziens 
iszkémia a többszörös nagy kiterjedésű perfúziócsök-

kenés helyett, 1 betegnél a m aradandó perfúziós defektus 
mellett észlelt tranziens iszkém ia a 180-200. napra 
m egszűnt, összességében a tranziens iszkémiák száma 
10-ről 6-ra csökkent. A perfúziós viszonyok rom lását 3 
betegnél tapasztaltuk, közülük az egyiknél a tranziens 
iszkémia kiterjedése növekedett, a másik kettőnél egy- 
egy újabb lokalizációban is m egjelent átmeneti perfúziós 
zavar. Két betegnél nem tud tunk  egyértelmű változást ki
m utatni, mivel az egyik esetben a korai vizsgálattal k i
m utatott tranziens iszkémia m egszűnt, de újabb alakult 
ki, a m ásik esetben az egyetlen lokalizációban kim utatott 
tranziens iszkémia helyett m aradandó perfúziós zavart 
észleltünk egy másik lokalizációban. A két betegcsoport 
között itt sem mutatkozott szignifikáns különbség (7. 
táblázat).

A dobutam in-terhelés során a BISO-betegcsoportban 
az első terheléskor elért csúcsfrekvencia 108/min volt, a 
VERA-csoportban 103/min, a 180-200. napon a BISO- 
csoportban 101,2/min csúcsfrekvenciát észleltünk, a 
VERA-csoportban 79/min volt az elért legmagasabb 
szívrekvencia. A BISO-betegcsoportban 161/84 Hgmm 
volt az elért maximális vérnyom ásérték a 35-50. napon 
és 124/78 Hgmm a 180-200. napon, ugyanezek az értékek 
174/92, ill. 157/83 Hgmm voltak a VERA-betegcsoport
ban. A korai terhelés alatt 9 alkalommal észleltünk 
anginás fájdalmat a VERA-csoportban, 6-ot a BISO-cso
portban, ezek száma 6-ra, ill. 1-re csökkent a 180-200. 
napon végzett terhelés során. ST-T-hullám változás az el
ső terhelés során 9 alkalommal jelentkezett a VERA-cso
portban  és 6 alkalommal a BISO-csoportban, a 180-200. 
napon 2 esetben láttunk ST-T változást a VERA-betegek 
között és 1 esetben a BISO-betegeknél. Szignifikáns 
különbség itt sem volt igazolható (8. táblázat).

8. táblázat: A 35-50. napon és a 180-200. napon végzett 
dobutamin-terhelés során észlelt elváltozások összefoglalása 
a két betegcsoportban

Verapamil 
(n  = 15)

Bisoprolol 
(n = 9)

A terhelés 35-50. nap 103 ( ± 15) 108 (+ 17)
során elért 
max.
frekvencia

180-200. nap 79( ± 12) 101 (± 13)

Max. RR 35-50. nap 174 (± 18)/92 (± 14) 161 (± 21)/84 (± 9)
(Hgmm) 180-200.nap 157 (± 16)/83 (±9) 124 (±18)/78 (± 8)

Angina-szám 35-50.nap 9 6
Cd 180-200 nap 3 1
M
О Angina 35-50. nap 3 2
С/Э

'cd pektoris 180-200 nap 0 0
2 Arrhyth- 35-50. nap 1 1
N mia 180-200. nap 0 0
ÖO
Oá Hiper- 35-50. nap 3 1
S tenzio 180-200.nap 1 0
ST,T 35-50. nap 9 6
változások 180-200.nap 2 1

A VERA-betegcsoportból 15, a BISO-betegek közül 
12-nél végeztük el az ergom etriás vizsgálatot úgy a 
35-50. m int a 180-200. napon. A VERA-betegcsoport 
terhelhetősége 7,5-ről 9,25 MET-re javult, a BISO-beteg
csoportban 8,5-ről 9,55 MET-re. A maximális vérnyomás 
187/92 Hgmm volt a VERA-csoportban az első alkalom-
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9. táblázat: Az ergometriás vizsgálat paramétereinek összehasonlítása a két betegcsoportban

MET
Max.
RR

(Hgmm)
Max. ff 
(1/min)

Max. ST 
vált. 

(mm)

össz. 
ST vált. 
(mm)

Megszakítás

Verapamil 35-50. nap 7,5 (± 1,8) 187 (± 21 )/92 (± 12) 139 (±23) 1,57 (±0,8) 5,17 (± 3,2) kifáradás 10
n=  15 fulladás 2

angina -
180-200. nap 9,25 (± 1,8) 181 (± 21 )/80 (± 10) 134 (± 19) 1,17 (±0,9) 3,72 (± 1,9) kifáradás 14

fulladás -
angina 1

Bisoprolol 35-50. nap 8,5 (± 2,8) 175 (± 21 )/91 (± 12) 118 (± 16) 1,6 (±0,8) 3,65 (± 2,8) kifáradás 9
n = 12) fulladás 1

angina 2
180-200. nap 9,55 (± 2,7) 179 (± 18)787 (± 9) 146 (±2,5) 1,28 (±0,7) 4,1 (± 2,5) kifáradás 4

fulladás 2
angina 6

kor, 181/80 Hgmm a m ásodik terhelés során, ugyanezek 
az értékek 175/91 Hgmm-nek és 179/87 Hgmm-nek m u
tatkoztak a BISO-betegcsoportban. Szignifikáns kü lönb
séget ezen param éterek esetében sem találtunk.

A terhelés során észlelt csúcsfrekvencia 139/m in volt 
a VERA-csoportban az első terhelés során és 134/min a 
180-200. napon végzett terheléskor, a BlSO-betegcso- 
portban 118/min volt a maximális frekvencia a 35-50. 
napon végzett terheléskor, s 146/min a második terhelés 
során. A maximális ST-hullám-változás 1,57 mm volt a 
VERA-csoportban az első terheléskor, ez 0,4 mm-rel m u 
tatkozott kevesebbnek a 180-200. napon végzett ergo- 
m etria során, a BISO-betegcsoportban 1,6 m m -t ész
leltünk az első terheléskor és 1,28 mm-t a 180-200. 
napon. Az ossz ST-hullám-eltérés ugyancsak csökkenő 
tendenciát m utatott a VERA-csoportban (5,17 m m -ről 
3,72 m m-re), a BISO-beteganyag hasonló param étere vi
szont 3,65 mm-ről 4,1 mm-re növekedett. A szignifikáns 
különbség ezen param éterek esetében is kizárható volt.

A korai terhelés megszakítási indikációi között lénye
ges különbség nem  mutatkozott, a 180-200. napon vég
zett terhelés során a VERA-betegcsoportban több beteg
nél szerepelt a megszakítási okok között kifáradás, 
ugyanakkor a VERA-betegcsoportban 1 esetben szere
pelt mindössze anginás panasz, a BISO-t szedő betegek 
közül viszont 6 esetben (9. táblázat).

Megbeszélés

A béta-blokkolókról m ár számos tanulm ány bizonyítot
ta, hogy kiemelkedő jelentőségük van a miokardiális 
infarktust követő szekunder prevenciókban (16,17,22,27, 
28,31,32,35,36). A legtöbb közlem ény a propranololról 
és a metoprololról jelent meg, a hosszú hatású szerekről 
sokkal kevesebb a rendelkezésre álló adat (1, 6, 36), 
közülük a legújabbnak számító hiperszelektív béta-1-re
ceptorblokkoló bisoprolol az, amelyet szekunder preven
ciós tanulm ányunkban próbáltunk ki (4 ,6 ,13,19,25). A 
béta-blokkoló gyógyszerek kardioprotektív hatásában 
számos mechanizmus szerepel: többek között csökkenti 
a szívfrekvenciát, az utóterhelést, előnyösen befolyásolja

a m iokardiális oxigénszükségletet, gátolja a plakkrup- 
túrát, és csökkenti a vérlemezkék aggregációját is. M ind
ezek révén szignifikánsan csökkenti az infarktus korai és 
késői halálozását, a reinfarktus kialakulását, csökkenti a 
szívinfarktus kiterjedését, szerepe van a kam rafibrillá- 
ciók megelőzésében, s a legújabb adatok szerint, ameny- 
nyiben thrombolysissel együtt alkalmazzák, csökkenti az 
intracranialis vérzéses szövődmények számát (16,27).

A ca antagonista gyógyszerek kardioprotektív sze
repére állatkísérletek biztató eredményei hívták fel a fi
gyelmet (5, 30). A klinikai tanulmányok eredményei 
azonban korántsem voltak ilyen egyértelműek (29). Szá
mos tanulm ány bizonyította, hogy az első generációs di- 
h idropiridinek növelik m ind a korai, m ind a késői halá
lozást, adásuk ma m ár nem  jön szóba a szívinfarktusok 
kezelésében és szekunder prevenciójában (2,9,11,14,15, 
20,21,24,26,29,35,39).

A diltiazem  hatásáról ellentm ondó adatok láttak  nap
világot, m a azonban kristályosodni látszanak indikációi. 
Azon betegeknél, akiknek nincs keringési elégtelensége, 
szignifikánsan csökkenti a non-Q  infarktus transzm urá- 
lissá válását, és csökkenti a reinfarktusok és kardiális 
halálozások számát (9 ,10 ,12 ,14 ,15 ,20 ,21 ,23 ,26 ,29 ,37 , 
40).

A verapam illal kapcsolatban kezdetben hasonlóan el
lentm ondó eredmények jelentek meg, s még a DAVIT-I 
tanulm ány sem m utatott fel meggyőző eredményeket az 
infarktusok szekunder prevenciójában. A DAVIT-II ta
nulm ány és az azt követő metaanalízisek azonban már 
egyértelm űen tisztázták a szer hatásosságát: a verapam il 
szignifikánsan csökkentette a reinfarktusok és vala
mennyi ún. major kardiális végpont számát. A kom pen
zált keringésű betegek halálozása ugyancsak szignifikán
san csökkent a placebót szedő betegekkel szem ben, s 
m indezek alapján jogos volt a megállapítás, m iszerint a 
verapam il jó effektussal használható a posztinfarktusos 
betegek szekunder prevenciójára (3 ,14,20,23,29,33,34, 
38,40). Feltétlen említést érdem el még, hogy a verapam il 
csökkenti a bal kamra h ipertrófiát, lassítja az arterio- 
szklerózis progresszióját, valam int tanulm ányok bizony
sága alapján, alkalmazásával megelőzhető a coronaria 
angioplasztikát követő restenosis kialakulása (8,18).
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540 napig tartó tanulm ányunk során arra a kérdésre 
kerestünk választ, vajon a szekunder prevencióban u ra l
kodó szerepet játszó acetilszalicilsav és béta-blokkolók 
mellett szóba jöhet-e más gyógyszeres alternatíva? Neve
zetesen, a Ca-antagonista verapam il szekunder preventív 
hatása összevethető-e a béta-blokkoló gyógyszercsoport 
ezen hatásával. Vizsgálatunk során összehasonlítottuk a 
verapam il és bisoprolol hatását a szekunder prevenció 
során k itűzött végpontokra, m ajor kardiális események
re, EKG-paraméterekre, terhelési és terhelhetőségi m u
tatókra, szívizomperfúziós változásokra, az életm inőség
jellem zőkre és mellékhatásokra; szignifikáns kü lönb
séget azonban egyetlen változó esetében sem tapasztal
tunk!

Jogosan m erül fel a kérdés, m elyik gyógyszert része
sítsük előnyben a szekunder prevenció során. Általáno
sítható válasz nem adható, m inden  esetben figyelembe 
kell venni az individuális szem pontokat, egyéni keringés
dinam ikai jellemzőket, toleranciaviszonyokat és te rm é
szetesen a kontraindikációkat, így elsősorban a béta-re- 
ceptorblokkolókkal kapcsolatos ellenjavallatokat, m int 
amilyenek pl. a krónikus légúti betegségek, obliteratív ér
betegségek, egyesek szerint a m etabolikus X-szindrómá- 
ban szenvedők esetében állnak fenn.

Következtetések

l.A  hosszú hatású Ca-antagonista verapamil teljes joggal 
és értékkel illeszthető be a szekunder prevenciós gyógy
szerek arzenáljába.

2. A hosszú hatású verapamil m éltán és jogosan hasz
nálható a szekunder prevencióban m ár korábban bevált 
béta-receptorblokkolók, így a legszelektívebb hatású 
bisoprolol mellett is. A gyógyszer kiválasztása m indig 
individuális feladat, figyelembe véve az indikációs, kon t
raindikációs tényeket, és az esetleges várható m ellékha
tások lehetőségét.

3. A bisoprolol ugyancsak joggal illeszthető be a m á
sodlagos megelőzésre használatos gyógyszerek közé, 
lévén hosszú hatású béta-blokkoló, napi egyszeri bevé
tellel is alkalmazható, amely a betegek compliance-e 
szem pontjából igen fontos tényező. Effektusa megegye
zik a korábban már alkalmazott béta-blokkolók hatásá
val, mellékhatás azonban kisebb szám ban fordul elő.

4. A hosszú hatású verapam il az eddig ism ert és k ö 
zölt protektiv  hatása mellett, vizsgálataink eredményei 
alapján több szempontból is fölülm úlja a szekunder p re
vencióra eddig használatos szereket: a szívizom perfú 
zióra gyakorolt kedvező hatása révén növekszik a be
tegek terhelhetősége, csökken a terhelés során jelentkező 
ossz- és maximális ST-depresszió, és csökken a terhelés 
indukálta anginás epizódok száma.

5. A vizsgált gyógyszerek hosszú, 540 napot elérő al
kalm azásuk során is m egőrzik protektiv hatásukat a 
szívinfarktusos betegek szekunder prevenciójában.
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Agyi pozitron emissziós tomográfiái vizsgálatok 
systemás lupus erythematosusban
Csépány Tünde dr.1, Gulyás Balázs dr.2, Trón Lajos dr.3, Szakáll Szabolcs ifj. dr.\ Kiss Emese dr.4, 
Kollár József dr.5, Sikula Judit dr.5, Szegedi Gyula dr.4 és Csiba László dr.1
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Neurológiai Klinika, Debrecen (igazgató: Csiba László dr.)1 
Nobel Institute of Neurophysiology, Karolinska Institute, Stockholm (igazgató: Sten Grillner dr.)2 
Debreceni Orvostudományi Egyetem, PÉT Centrum (igazgató: Trón Lajos dr.)3 
III. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Szegedi Gyula dr.)4 
Radiológiai Klinika (igazgató: Péter Mózes dr.)5

Nyolc systemás lupus erythem atosusban (SLE) szen
vedő beteg és öt egészséges, kontrollszemély agyi glü
kóz felvételét vizsgáltuk pozitron emissziós tom ográ
fiával (PÉT), 18F-deoxy-D-glukóz (FDG) radiofar- 
makonnal. Egy beteg esetében koponya mágneses rezo
nancia képalkotó (MRI) vizsgálattal nem volt eltérés, 
három  betegnek cerebralis corticalis atrophiája, négy 
betegnek multiplex, kis fehérállomány és törzsdúci vas
cularis laesiói voltak. A betegek PÉT vizsgálata corti
calis, multifocalis, temporalis túlsúlyú, inhom ogén hy- 
pom etabolism ust igazolt, leggyakrabban a jobb fél
tekében. Az eltérések nem  korreláltak m indig a neu
rológiai tünetekkel, ill. az MRI lelettel. SLE-ben az agyi 
PÉT vizsgálattal többször m utatható ki glukóz anyag
cserezavar, m int MRI vizsgálattal morfológiai károso
dás, mely jelezheti a központi idegrendszeri szövőd
ményt.

Kulcsszavak: pozitron emissziós tomográfia, mágneses rezo
nancia képalkotás, agyi glukózanyagcsere, systemás lupus 
erythematosus, neurológiai szövődmény

SLE-ben a neuropsychiatriai szövődmények kb. 30-70% - 
ban fordulnak elő. A klinikai tünetek változóak: epi
lepsziás rosszullétek, paresis, ill. érzészavar, cerebralis 
iszkémia, peripheriás neuropathia, fejfájás, neurasthe- 
niás tünetek és dem entia (4, 7, 10, 18, 30, 32, 36, 44). Az 
idegrendszeri aktivitást jelentő „cerebralis lupus”, ill. 
„cerebralis vasculitis” pontos pathom echanism usa tisz
tázatlan (32). Nemcsak az idegrendszer „gyulladása”, 
hanem  más szervek károsodása, ill. azok következtében 
kialakult hypertensio, uraemia, valamint a steroid ke
zelés is okozhat neurológiai eltéréseket. A laboratórium i 
változások jelezhetik az SLE aktivitását (6), de az EEG, a 
koponya CT és az MRI vizsgálat diagnosztikus értéke 
korlátozott (7,10,28,29). A morfológiai károsodást m eg
előzheti a cerebralis metabolizmus változása, m elynek 
kim utatása a korai diagnózisban fontos lehet (32).

Rövidítések: PET = positron emission tomography; FDG = 18-F-la- 
beled deoxy-glucose; SPECT = single photon emission tomography; 
MRI = magnetic resonance imaging; ROI = region of interest; VEP = vi
sual evoked potential; BAEP = brain auditory evoked potential; SSEP = 
somatic sensory evoked potential; ENG = electroneurographia; IC = 
immunkomplex; aDNA, aENA, aSm, aRNP = antinukleáris antitestek; 
DLE = discoid lupus erythematosus; GM = grand mal; TIA = transiens 
ischaemiás attack

Cerebral positron emission tomography study in sys
temic lupus erythematosus. The cerebral glucose m e
tabolism  in eight patients with systemic lupus e ry the
m atosus (SLE) and in five healthy controls were exa
m ined by positron em ission tom ography (PET) using 
18-F-labeled deoxy-glucose (FDG) as tracer. One of the 
eight patients had no abnorm ality by m agnetic reso
nance imaging (MRI), three of them  had cerebral a tro 
phy and four patients had  multiple white m atter hyper
intensities and vascular infarcts in the striatum  as as
sessed by MRI. With FDG-PET, inhom ogeneous m ulti
focal cerebral glucose hypometabolism was detected, 
m ore frequently in  the tem poral lobe of right hem i
sphere. The PET findings did not correlate always with 
the neurological sym ptom s. Abnormalities in brain  
m etabolism  can be detected more frequently by PET, 
than  morphological changes by MRI, indicating the in 
volvement of the central nervous system.

Key words: positron emission tomography, magnetic reso
nance imaging, cerebral glucose metabolism, systemic lupus 
erythematosus, neurological involvement

Vizsgálatainkkal a rra  kerestünk választ, hogy van-e 
és ha igen, milyen m értékű a kapcsolat a PÉT vizsgálatok 
által szolgáltatott m etabolikus „térkép”, a klinikai tü 
netek és a képalkotó eljárással látható morfológiai elté
rések lokalizációja között.

Módszerek

Az MRI vizsgálat során Shimadzu SMT-100X 1.0 T scanner 
kamerával TI [repetitiós idő (TR): 580, 2500 msec, echo idő 
(TE): 20 msec] és T2 [TR: 2500 msec, TE: 90 msec] súlyozott, 
4-6 mm vastag coronalis és axialis spin-echo felvételeket ké
szítettünk a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) 
Radiológiai Klinikáján. A felvételek értékelését neuroradioló- 
gusok, radiológusok és neurológus szakorvosok végezték. A 
kamrák tágulatát és a sulcusok kiszélesedését jelöltük cereb
ralis atrophiával; WMHD: T2 súlyozott felvételeken fokozott 
jelintenzitású, fehérállományi, többnyire multiplex, kicsiny lae- 
siókat jelöl; megkülönböztettük az 1 cm-nél kisebb, ill. 1 cm-nél 
nagyobb vascularis laesiókat (csökkent jelintenzitású TI és fo
kozott jelintenzitású T2 gócokat); és normális elnevezéssel je
löltük, ha atrophiára, ili. focalis laesióra utaló jel sem volt.

Az agyi PÉT vizsgálatot GE 4096 Plus egésztest PÉT kamerá
val (gyártó: GE Medical Systems AB, Uppsala) (38), a DOTE 
PET Centrumában végeztük (13, 22,25,45,46), a DOTE Tudo
mányos Bizottságának Kutatási Etikai Bizottságának engedé-
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1. ábra: Glukózfelvétel semiquantitativ meghatározására 
választott területek (ROI) a PET vizsgálat során (transaxialis 
sík, 7 mm-rel az intercomissuralis sík fölött; Fp, FI = frontalis, 
T = temporalis; 01,02 = occipitalis, TI = törzsdúc;
T2 = thalamus); R = j. о.; L = b. o.

lyével, a nemzetközileg elfogadott etikai kódexek [a Helsinki 
Deklaráció (27) és az OPRR Reports (35)] követelményeinek 
megfelelően. A betegek fél órával a vizsgálat megkezdése előtt, 
sötét szobában, átlagosan 3 MBq l8F-jelzett F-deoxy-D-glukózt 
(FDG) kaptak 30 sec-os bolusinjekcióban testtömegkilogram
monként. A vizsgálat Greitz-Bergström-féle sztereoataxiás fej- 
fixálásban történt (2,19). 15 darab 6,5 mm vastag képszelet ké
szült a cantomeatalis vonaltól vertex irányban 6,75 mm-es kép
síkok közti távolságokban. Az FDG, mint a glukózanyagcsere 
jelzőanyaga, belép a glukóz lebontási ciklusába, de az első reak
ciólépés után tovább nem metabolizálható. A síkonként mért 
lokális radioaktivitás értékelése a szöveti radioaktivitás el
oszlás mértéke alapján történt. A vizsgálat vizuális értékelését 3 
egymástól független (radiológus, izotópdiagnoszta, neurológus 
szakorvos) személy végezte (46). Kontrollként számítógépes 
agyatlasz segítségével (37) standardizált, átlagolt, normális agyi 
FDG PET-felvétel szolgált (21, 46). Vizuálisan hypometabolis- 
must mutató területekben semiquantitativ értékelést végez
tünk. Frontálisán (Fp, FI), temporalisan (T),occipitalisan (01, 
02), a törzsdúcnak (TI), ill. a thalamusnak (T2) megfelelően 
minden személynél azonos síkban (42), azonos nagyságú terü
leteken (ROI), a számítógépes program segítségével meg
határoztuk a glukózfelvételt (1. ábra). Összegeztük az egyes be
tegek és kontrollszemélyek ROI-kban mért aktivitását. Számol
tuk az aktivitás egyes régiókban való százalékos megoszlását 
betegenként:

Szignifikánsan eltérőnek vettük az egyes ROI-ban az aktivitást, 
ha az egészséges kontrollszemélyek adott ROI-ra vonatkozó 
százalékátlagától ± 2 SD-vel tért el.

Betegek és eredmények

Nyolc nőbeteget vizsgáltunk (kor: 38-60 év; átlag ± SD:
46,0 ± 7,1‘év, a betegség tartama: 6,7 ± 6,4 év), akik egy 
kivétellel az Am erikai Rheumatoid Association (ARA) 
kritérium ok (43) alapján SLE-ben szenvedtek. Egy beteg 
az ARA kritérium okból csak három nak felelt meg. Köz
ponti idegrendszeri szövődményre utaló tüneteik, ill. p a 
naszaik voltak (különböző súlyosságú és aktivitású), ste
roid kezelésben is részesültek. Valamennyi betegnek 
készült koponya MRI vizsgálata is. Egy betegnek, n eu 
rológiai tünetei ellenére sem voltak MRI eltérései, három  
betegnek cerebralis corticalis atrophiája, négy betegnek 
változó nagyságú fehérállományi laesiói (paraventricu
laris, occipitotemporalis), ill. törzsdúci károsodásai vol
tak (1. táblázat). A tünetektől függően végeztünk EEG, 
VEP, BAEP, SSEP, ENG, immunszerológiai vizsgálatot. 
Kontrollként 5 önkéntes, egészséges személyt (1 nő és 4 
férfi, kor: 36,6 ± 7,5 év) vizsgáltunk.

Betegek
1. beteg. 46 éves, 1973-tól szenved krónikus DLE-ben, livedo 
reticularisban, 1993-tól definitiv SLE igazolható. Vizsgálati 
leleteiből kiemelhető a neurológiai kórjelek hiánya, VEP vizs
gálattal a bal szem felől kóros mintaváltás és flash válasz, SSEP 
vizsgálattal j. o. lemniscus medialis működészavara, koponya 
MRI vizsgálattal mérsékelt fokú cerebralis atrophia. A vizsgálat 
ideje alatt a dsDNS antitest szint emelkedett, psychésen súlyos 
depressio jellemezte. Az agyi PÉT vizsgálat multifokális, gócos 
kérgi hypometabolismusra utalt, mely jelentős volt j. o. tempo
ralisan (T: 5,79%, a kontroll átlaga ± SD: 7,52 ± 0,16%).

2. beteg. 40 éves, közel 20 éve szenved SLE-ben. Fejfájás, dis
talis típusú végtagzsibbadás jellemzi. Neurológiai vizsgálattal 
polyneuropathiára utaló hypaesthesián kívül eltérés nem volt.

1. táblázat: A betegek főbb klinikai adatai

Kor
Betegség
tartama

(év)

Vezető 
neurológiai 

tünetek és panaszok
MRI PÉT

46 2 depressio cort. atrophia j.o. temporalis
40 20 fejfájás cort. atrophia b. o. frontalis 

j.o. thalamus
47 2 fejfájás cort. atrophia b. o. temporalis 

mko. thalamus
60 12 polyneuropathia WMHD

törzsdúci
j. o. temporalis 
mko. frontalis

46 2 carpal tűnél sy. fejfájás frontalis fehérállományi góc b. o. frontalis 
j.o. temporalis

53 3 b. o. hemiparesis normális j. o. temporalis 
j. o. occipitalis

43 1 b. o. hemiparesis WMHD centrum semiovale, b. o. occiptalisan j. o. occipitalis
38 14 b. o. hemiparesis, initiativa 

hiány, rigor
WMHD j. o. > b. o. törzsdúc j. o. temporalis

WMHD: MRI T2 felvételeken fehérállományi, fokozott jelintenzitású laesio, mindegyik góc 1 cm-nél kisebb 
PÉT: semiquantitiv értékek alapján
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2. ábra: a, b: 43 éves beteg (discoid bőrtünetek, pericarditis, thyreoiditis, cephalalgia, normális összetételű liquor) agytörzsi TIA-t 
követően készült koponya MRI vizsgálat felvételein (TI, T2) a centrum semiovaleban és b. o. az occipitalis szarv körül clusterekbe 
rendeződő fehérállományi laesiók
c, d: 43 éves beteg koponya MRI vizsgálata 1 hónappal a PÉT vizsgálat után: a j. o. arteria cerebri media occlusiora jellegzetes 
territoriális infarctus, a liquorban lokális humoralis immunreakció jelei

ENG vizsgálat normális. Koponya MRI vizsgálat mérsékelt fokú 
corticalis atrophián kívül eltérést nem mutatott. PÉT vizsgálat
tal a külső, belső liquortér tágulata mellett inhomogén kérgi 
aktivitást, b. o. frontálisán (Fp: 6,09%, kontroll: 7,14 ± 0,42), 
valamint j. o. a thalamus területén (T2: 6,61%, kontroll: 7,57 ± 
0,45) kifejezetten csökkent FDG felvételt láttunk.

3. beteg. 47 éves, definitiv SLE-jét 1993-ban diagnosztizál
tuk. Vascularis típusú fejfájás, kézzsibbadás és gyengeség, drop 
attack, feledékenység, anxietas képezik panaszait. Neurológiai 
vizsgálattal jelzett b. o. centralis facialis laesio, b. о. élénkebb fel
ső végtagi sajátreflexek, bal túlsúllyal csökkent kézszorító erő 
észlelhető. EEG vizsgálattal diffúz, kissé szabálytalan, gyors 
theta-hullámokat tartalmazó elektromos tevékenység. Normá
lis eredményű VEP, SSEP. BAEP vizsgálattal enyhe caudalis 
agytörzsi működészavar lehetősége merült fel. ENG normális. 
Koponya MRI vizsgálattal atrophia cerebri, hydrocephalus ex
ternus et internus, PET vizsgálattal inhomogén, corticalis hy- 
pometabolismus, mely legkifejezettebb mko. thalamusban (j. o. 
T2: 5,52%, kontroll: 7,57 ± 0,45, b. o. T2: 5,31%, kontroll: 8,16 ± 
1,13), és a b. o. a temporalis lebenyben (T: 6,29%, kontroll: 7,08 
± 0,40).

4. beteg. 60 éves betegünknek 12 éve diagnosztizálták SLE- 
jét. 1988-ban súlyos, kevert típusú polyneuropathia alakult ki 
az alapbetegség szövődményeként, residualis tünetekkel gyó
gyult. Polyneuropathián, visus csökkenésen kívül neurológiai

tünete nincs. VEP vizsgálattal bal túlsúlyú kétoldali nervus op
ticus működészavar, BAEP vizsgálattal diffúz agytörzsi, SSEP 
vizsgálattal b. o. lemniscus medialis működészavar igazolható. 
Koponya MRI vizsgálat során mko. a törzsdúcok területén, 
valamint j. o. az occipitalis szarv felett, a fehérállományban 
néhány, 2-3 mm-es kóros jelintenzitású góc volt. PÉT vizsgálat
tal a kéreg legnagyobb részére kiterjedt a hypometabolismus, 
mely legkifejezettebb j. o. a temporalis lebenyben (T: 6,76%, 
kontroll: 7,52 ± 0,16) és mko. frontálisán (j. o. Fp: 5,73%, kont
roll: 6,60 ± 0,39; b. o. Fp: 6,22%).

5. beteg. 46 éves, 1979-től keratitis sicca miatt steroid ke
zelésben részesült. Két éve SLE kritériumainak felel meg, 1 éve 
carpalis alagút syndroma, electroneurographiával igazolt eny
he polyneuropathia jelezte idegrendszeri szövődményeit. Vas
cularis típusú fejfájása a betegség aktivitásától függően fluk
tuál. Neurológiai kórjele nincs. Koponya MRI vizsgálattal mko. 
frontálisán, paraventricularisan néhány góc. A PÉT vizsgálati 
időpontban az immunserologiai vizsgálatok aktivitást jeleztek 
(emelkedett IC, aDNA, aENA, aSm, aRNP); a glükóz felvétel j. o. 
temporalisan (T: 6,89%) és b. o. frontálisán csökkent (Fp: 
6,22%).

6. beteg. 53 éves neurosisra hajlamos nőnek 45 éves korában 
alakult ki b. o. alsó végtag túlsúlyú hemiparesise. 1992-ben SLE-t 
diagnosztizálak. Szédülés, fejfájás kíséretében járászavara át
menetileg fokozódott. Koponya MRI vizsgálattal eltérés nem
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3. ábra: A egészséges kontroll;
В 43 éves beteg TIA-t követően, PÉT felvételein inhomogénen csökkent cerebralis, corticalis glukózfelvétel 
(bal félteke, a képen jobb oldalon)

volt. Elektrofiziológiai vizsgálatai normális eredményűek. A 
PÉT vizsgálat idejekor polyclonalis lg szaporulat, emelkedett 
IC, Rose, anticardiolipin antitest titer mellett aDNA aktivitást 
nem észleltünk. Residualis tünetként jelzett horizontális 
nystagmus, enyhe b. o. centralis facialis laesio, a b. о. alsó végta
gon spasticus paresis, felső végtagon pyramis jelek észlelhetők. 
PÉT vizsgálattal a j. o. féltekében az FDG-felvétel alacsonyabb 
(j. o. 2 ROI/b. o. 2 ROI: 0,93). A corticalis hypometabolismus 
igen kifejezett volt j. o. temporalisan (T: 6,85%) és j. o. occipita- 
lisan (01:2,80%, kontroll: 6,09 ± 0,35).

A PÉT vizsgálatot követően 5 héttel a betegnek a b. o. vég
tagokon focalisan induló, szekunder generalizálódó GM ro
hama alakult ki, amely több alkalommal ismétlődött. A PÉT 
vizsgálat ismétlésére nem került sor.

7. beteg. 43 éves discoid lupusnak minősített bőrtünetek, hy- 
perthyreosisra utaló panaszok, pericarditist követően vascu
laris típusú fejfájás, b. o. végtagi fájdalom és gyengeség hátte
rében transitoricus agytörzsi iszkémia gyanúja miatt készült 
koponya MRI vizsgálat, mely a centrum semiovaleban és bal 
oldalon az occipitalis szarv körül clusterba rendeződő 3-5 mm- 
es fehérállományi laesiókat igazolt (2. a. és b. ábra). BAEP, SSEP 
kóros volt. Liquora normális összetételű volt. PÉT vizsgálattal a 
kéregben j. o. occipitalisan (02: 6,57%, kontroll: 7,75 ± 0,61)

volt hypometabolismus (3. ábra). Egy hónappal a vizsgálat után 
a betegnek súlyos b. o. felső végtag túlsúlyú hemiparesise 
alakult ki, amely átmeneti javulás után progrediált. A koponya 
CT és Doppler-vizsgálat j. o. arteria cerebri media stenosis, vagy 
occlusio okoza kiterjedt emollitióra utalt (2. c. és d. ábra). 
Liquorában ekkor lokális humorális immunreakció jelei voltak. 
Egy hónappal később készült cerebralis panangiographiával 
j. o.-on a terminalis erek parieto-occipitalisan szegényesen 
telődtek, egyebekben normális viszonyok.

8. beteg. 38 éves, 4 éve szenved SLE-ben. PÉT vizsgálata 
előtt 1 hónappal jelentkeztek neurológiai tünetei, spasticus 
hemiparesis, később rigoros tónusfokozódás, conjugált devi
atio, contactus hiány, initiativa hiány, mely a steroid kezelés 
ellenére egyenletesen progrediált. Somaticus állapota igen 
leromlott. Koponya MRI vizsgálattal tágult kamrarendszer és 
kimélyült cerebralis, ill. cerebellaris sulcusok. Jobb oldalon 
occipitotemporalisan a fehérállományban 1 cm-es kerek ár
nyék, a törzsdúcokban j. o. 3 X 1 , 5  cm-es területen összefolyó, 
b. o. kisebb vascularis laesiók. A centrális neurológiai kór
jelek mellett az alsó végtagokon perifériás, axonalis laesiót is 
igazoltunk neurographiai vizsgálattal. Az EEG diffúzán las
sult. PÉT vizsgálat: j. o. temporalisan csökkent glükózfelvétel 
(T: 6,92%).
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Megbeszélés

A „központi idegrendszeri vasculitis” és „lupus cerebritis” 
kifejezést a klinikusok az SLE idegrendszeri szövődm é
nye aequivalenseként használják. A fogalom jelzi, hogy 
vascularis és im m unközvetített körfolyamatok egyaránt 
felelősek a heterogén idegrendszeri tünetek kialakulá
sáért systemás lupus erythem atosusban (32). A hisztoló- 
giai vizsgálatok érfalvastagodást, intima proliferációt ír
nak le az agyi kiserekben. Az erek hyalin, fibrinoid de- 
generatiója mellett necrosis, microglia proliferatio fordul 
elő, azonban ez az elváltozás nem  azonos a többi szerv 
(parenchym ás szervek, bőr) károsodására jellegzetes, 
im muncomplex okozta igazi gyulladásos érfalelváltozás- 
sal. Gyakori a kis infarctusok kialakulása az arteriolák 
occlusiója következtében (16, 30, 43). A pathogenesis 
másik lehetséges útja az antitestek közvetlen károsító 
hatása. A liquorban IgG típusú, neuronális m em bránel
lenes antitestek jelenhetnek meg (5,15,23), az IgG index 
emelkedett lehet. Ebben az esetben diffúz cerebralis tü 
netek, organikus psychosyndroma észlelhető. Koponya 
CT vizsgálattal kb. 70%-ban cerebralis atrophia látható. 
Koponya MRI-vel kb. 75%-ban írnak le eltéréseket, 
melyek lehetnek a betegségre nem  specifikusak is: pl. 
jelenlétük független (a vizsgálat időpontjához viszonyít
va korábban keletkezett) és nincs mindig korrelációban 
az akut neuropsychiatriai tünetekkel (1,3,39). A fehér- és 
szürkeállom ányt egyaránt érintő nagyobb, ill. kisebb, 
multiplex periventricularis góc, oedema, gyulladásos in- 
filtratum vagy gliosis egyaránt lehet (33).

Nincs könnyen alkalmazható diagnosztikus m ódszer 
az idegrendszeri szövődmény igazolására, ill. a terápia 
hatékonyságának követésére. Transcranialis D oppler
vizsgálattal m ár a neurológiai tünetek kialakulása előtt is 
igazolható a cerebralis erek tágulékonyságának csökke
nése (11, 12). SPECT vizsgálatokkal regionális agyi 
véráram lás-csökkenést találtak több gócban, nem csak 
neuropsychiatriai tünetek jelenlétekor, hanem  asymp- 
tomás esetekben is (9, 17, 25, 31, 46). Megoszlanak a 
vélemények, hogy a SPECT (46) vagy a PÉT vizsgálat az 
érzékenyebb (34, 40) a központi idegrendszeri szövőd
mény kim utatására. A csökkent glukózfelvétel k im utat
ható m orfológiai károsodás nélkül is (32). A regionális 
glükózmetabolizmus változása SLE-ben a kognitív funk
ciók károsodását tükrözheti (8).

Vizsgálatunk célja volt, hogy összehasonlítsuk az 
MRI-n különböző morfológiai eltéréseket mutató bete
gek metabolikus eltéréseit a PÉT vizsgálattal.

1. Valamennyi SLE-ben szenvedő betegben inhom o
génen csökkent cerebralis, multifocalis, corticalis glu
kózfelvétel jeleit észleltük. A gócos jelleg kifejezett volt, 
amelyet nem csak visualis értékelés, hanem  a sem iquanti
tativ adatok is megerősítettek. Az inhomogenitas tü k 
röződik a betegség szeszélyes, kiszám íthatatlan lefolyá
sában, a klinikai tünetek színességében is. A corticalis 
hypom etabolism us jelezheti az SLE-ben gyakran p an a
szolt koncentrációs nehézséget, memóriacsökkenést, 
corticalis atrophia kialakulását. Az irodalmi adatokhoz 
hasonlóan SLE-ben (40) csökkent glukózfelvételt leg
gyakrabban j. o. tem poralisan észleltünk (a 8 betegből 5 
esetben), három ban a gócnak megfelelő neurológiai tü 
net nélkül. A 6. beteg néhány éve meglévő b. o. hosszú

pálya-tünetei hátterében morfológiai eltérést igazolni 
nem  tudtunk sem elektrofiziológiai, sem MRI vizsgálat
tal, de a PÉT vizsgálat itt is j. o. temporalis anyagcsereza
varra  utalt. PÉT vizsgálattal úgy tűnik  a tem poralis le
beny „locus m inoris resistentiae” SLE-ben. Lehetséges, 
hogy nemcsak a tem poralis kéreg direkt károsodásáról 
van szó, hanem m etabolikus diaschisisről is, pl. az agy
törzsi góc távolhatást fejt ki neurogén m echanizm usok 
révén.

2. Nem találtunk kapcsolatot az anyagcsere-változás 
és az MRI-vel kim utatható -  cerebralis atrophia és fehér
állom ányi, ill. törzsdúci vascularis laesiók -  eltérések kö
zött. Egy betegnek epilepsiás tünetei alakultak ki tempó- 
ralis hypom etabolism ussal, a többinek nem  voltak ilyen 
panaszai. A 7. esetben a koponya MRI vizsgálattal kim u
tatott b. o. occipitalis túlsúlyú, fehérállományi gócokkal 
ellentétben, a PÉT ellenoldalon, j. o. occipitalisan igazolt 
hypometabolismust. A betegben néhány héttel később j. o. 
arteria  cerebri media területi kiterjedt iszkémia tünetei 
jelentkeztek. Három betegben frontálisán észleltünk 
csökkent glukózfelvételt. Két beteg SLE tartam a hosszú 
volt (12, ill. 20 év) és cerebralis atrophiájuk is volt. Ismert, 
hogy Alzheimer-típusú dem entiában elsősorban a 
frontalis és tem poroparietalis cortexben észlelhető ho
m ogén hypom etabolism us (24). Mások szerint a vascu
laris dem entiában észlelt frontalis m etabolizmus-csök- 
kenés a subcorticalis, ill. fehérállományi károsodással, il
letve a gócok nagyságával kapcsolatos (14, 34, 41). A 3 
betegből kettőben MRI-vel subcorticalis elhelyezkedésű 
fehérállományi laesio jelei voltak. Dementiát a psycholo- 
giai tesztek nem igazoltak, bár lehetséges, hogy az 
anyagcserezavar előrevetíti a tesztekkel még nem  m érhe
tő dem entiát.

Egyes szerzők a frontotem poralis hypom etabolism ust 
relapsus jelének vélik (26,40). Az im m unszerológiai p ró 
ba és a klinikai tünetek szerint csak egy-egy beteg SLE-je 
volt aktív a PÉT vizsgálat idején, így nem  tekinthetjük 
betegeinkben relapsus közvetlen jelének az észlelt anyag
csere-változásokat.

3. Csupán a PÉT vizsgálati eredményből az idegrend
szeri szövődmény tüneteire következtetni nem  lehet, 
mivel több esetben m értünk  ugyanazon lokalizációban 
hypometabolismust, egyes esetekben a klinikai tünetek
kel egyezően, másokban azonban nem volt összefüggés. 
Öt esetben a j. o. féltekében volt mérsékelten csökkent az 
anyagcsere, amely 3 betegben a klinikai tüneteknek meg
felelő oldal volt.

A 3 fejfájós betegünk egyikében a két félteke anyag
cseréje azonos volt (legalábbis a ROI-kban m ért), két 
esetben azonban bal oldalon volt csökkent. Érdekes m ó
don ezekben az esetekben a thalam usban észleltünk 
anyagcsere-változást egyéb neurológiai tünet nélkül. A 
lokalizáció meglehetősen szeszélyes.

4. A szerény betegszám m iatt definitiv következtetés 
levonására nincs m ódunk. SLE-ben a relapsusok alkal
mával az idegrendszeri károsodás kialakulhat külön
böző lokalizációban nem csak a neurális antitestreakciók 
következtében, hanem a kis erek károsodása m iatt is. 
Fiziológiás körülmények között az anyagcsere és a flow 
„össze van kötve”. Az agyi erek megbetegedésének kö
vetkezménye az agyi m etabolism usban beálló reverzi
bilis vagy irreverzíbilis változás. Ezt csak a m etabolism us
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közvetlen mérésével lehet igazolni. Tapasztalataink sze
rint, az agyi anyagcsere-vizsgálat érzékeny SLE-ben, 
m ert többször mutatható ki glükózanyagcsere-zavar, 
m int MRI vizsgálattal igazolt morfológiai károsodás. 
Akkor is észleltünk cerebralis m etabolikus zavart, am i
kor az MRI vagy egyéb vizsgálatok norm álisok voltak. Az 
MRI érzékenységét figyelembe véve, a PÉT és az MRI. 
kombinációja javasolt az idegrendszeri szövődmény 
komplett vizsgálatában SLE-ben. Abban az esetben, ha 
gyanú van idegrendszeri szövődm ényre és az MRI ne
gatív, az anyagcsere-vizsgálat különösen fontos lehet.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Végmagasságot befolyásoló tényezők vizsgálata 
Turner-szindrómában

Ságodi László dr. és Sólyom Enikő' dr.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház- Rendelőintézet, Gyermekegészségügyi Központ, III. Csecsemő- és Gyermekosztály, Miskolc 
(osztályvezető főorvos: Sólyom Enikő dr.)

A Turner-szindrómás leányok növekedési horm onnal 
tö rténő  kezelését csak úgy lehet tovább javítani, ha a 
növekedést segítő tényezőket m eghatározzuk és a 
kezelést a beteg speciális szükségletéhez alakítjuk. A 
szerzők ezen tényezők közül a kezelés elkezdésekor 
fennálló életkor, csontkor, target (cél)magasság és m a
gasság SDS viszonyát vizsgálták a kezelés elkezdésekor 
rögzített vetített végmagassághoz. Az adatok közötti 
összefüggéseket lineáris regressziós analízis segítségé
vel állapították meg. A növekedési hormon-kezelés 
optimalizálásánál a szerzők, a legújabb irodalm i ada
tokkal megegyezően, fontosnak tartják a korai kezdést 
és a megfelelő dózis alkalmazását.

Kulcsszavak: vetített végmagasság, növekedési hormon, 
Turner-szindróma, végmagasság, növekedési ütem, target 
(cél)magasság, lineáris regressziós analízis

A rekom bináns DNS technika segítségével sikeresen 
szintetizált emberi növekedési horm on alkalmazásával 
lehetővé vált a korábbinál jóval nagyobb szám ú beteg 
biztonságos hormonkezelése. Az 1980-as évektől kezdet
ben kis, m ajd egyre nagyobb esetszámú m ulticentrikus 
vizsgálatok igazolták a növekedési horm on jótékony ha
tását a Turner-szindróm a magasságjavító kezelésében is 
(3, 6, 25, 26, 27). A növekedési hormonkezelés Turner- 
szindróm ában javítja a növekedés ütem ét és lehetővé 
teszi, hogy ezen betegek felnőttkori végmagassága meg
közelítse vagy esetenként elérje az egészséges női popu
láció norm ál magasságának alsó értékét (12,15).

Mivel több faktor befolyásolja Turner-szindróm ában 
a magasság fejlődését, fontos ezek ellenőrző vizsgálata az 
egyes terápiás eljárások hatásának pontos megítélésénél 
(5,7).

A növekedési zavarral foglalkozó kutatócsoportok 
sorozatos vizgálatokat végeznek azért, hogy egyre több 
ismeretet szerezzenek a növekedési horm onterápiára ka
pott növekedési válaszok kiértékelésében (9, 10). Ezen 
törekvések vezetnek el a növekedést serkentő keze
lés további javításához Turner-szindróm ában (18). Az 
egyénnek leginkább megfelelő kezelés megválasztásával 
optim alizálhatjuk a növekedési horm on jótékony hatását 
(14).

Célunk a növekedést befolyásoló tényezők vizsgálata 
volt. Vizsgáltuk továbbá a növekedést befolyásoló néhány

Examination of factors affecting final height in Turner 
syndrome. The treatm ent w ith growth horm one of 
girls with Turner syndrom e can only be im proved fur
ther if the factors prom oting growth are identified and 
the treatm ent is adjusted to the patient’s special needs. 
From among these factors the authors have examined 
the correlation of age, bone age, target height and 
height SDS existing at the beginning of the treatm ent 
on the one hand, and the projected final height deter
m ined at the beginning of the treatm ent on the other. 
Relationship of data were determ ined w ith linear re
gression analysis. According to the recent scientific lit
erature early initiation and  correct dosage of growth 
horm one treatm ent is emphasized.

Key words: projected height, growth hormone, Turner syn
drome, final height, height velocity, target height, linear re
gression analysis

tényező és a vetített végmagasság közötti lehetséges 
összefüggést lineáris regressziós szám ítások alapján.

Betegek és módszerek

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében gyermekendokrinológiai 
konzultációs rendelésünkben 58 Turner-szindrómás beteget 
tartunk nyilván. Növekedési hormonnal 18 beteget kezelünk. A 
kezdeti dózis 0,7-1,0 E/kg/hét, amelyet később szükség szerint
1,0-1,3 E/kg/hét dózisra emelünk. A beadás subcutan történik, 
hetente 6-7 alkalommal. Ha a gyermek a 9. életévét betöltötte, a 
terápiát oxandrolonnal egészítjük ki. Az általunk alkalmazott 
dózis 0,05 mg/kg/nap. Az ösztrogén szubsztitúciót 12-15 éves 
kor között vezetjük be, ha a csontkor a l l .  évet elérte.

A 18 beteg kariotípusa: 9 esetben 45 X, 7 esetben 45 X/46 XX 
vagy más mozaicizmus, 2 esetben 46 XX deléció. A növeke
dési hormonnal kezelt Turner-szindrómás betegek rögzített 
auxológiai paraméterei a terápia elkezdésekor a következők: 
életkor 9,44 ± 3,98 év (3,2-15,9 év); csontkor: 6,6 ± 3,6 év (2-13 
év). Betegeink terápia előtti testmagassága: 115,1 ± 15,84 cm 
(89—132,5 cm), testsúlya 22,22 ± 7,99 kg (11-38,5 kg). A Turner- 
szindrómások számára szerkesztett nemzetközi standardok 
segítségével kiszámíthatjuk a magasság SDS (standard devia
tion score) változását. A számítás a következőképpen történik: 
SDS = aktuális érték -  ideális érték, osztva az ideális érték SD- 
val. Az ideális érték a kronológiai életkornak megfelelő 
egészséges populatio átlagértéke. A magasság SDS segítségével 
még pontosabban követhető a növekedés változása. A kezelés 
alatt megnövekedett magasság SDS érték mutatja a terápia ha
tását. Az átlagmagasság SDS Ranke-standard szerint: -0,22 ± 
0,24. A növekedési ütem SDS Tanner-standard szerint: -3,25 ±
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1,56. Célmagasság (a szülők magassága által meghatározott 
magasság) 159,7 ± 7,3 cm, a célmagasság SDS 0,22 ± 0,88. 
Csontkor/életkor arány 0,74 ± 0,12. Vetített végmagasság 145,1 
± 8,3 cm. Számított végmagasság 146 ± 12,04 cm.

Betegeink születési súlya: 2684 ± 453 gramm, születési hosz- 
sza 48,64 ± 2,5 cm (átlag ± SD). Csontkor meghatározására 
Tanner-Whitehouse-módszert alkalmaztuk (TW2-RUS). A 
végmagasság meghatározására a vetített végmagasság módsze
rét alkalmaztuk. A növekedés követésének legegyszerűbb mód
ja, ha a magasságot berajzoljuk a Turner-szindrómás specifikus 
grafikonba és leolvassuk a hozzá tartozó vetített végmagassá
got. A számított végmagasságot Bayley és Pinneou módszere 
alapján határoztuk meg. A Bayley és Pinneou táblázatból az 
adott csontkorhoz tartozó végmagasság százaléka olvasható le. 
A végmagasságot a következő képlet alapján lehet kiszámítani: 
aktuális magasság / a csontkorhoz viszonyított végmagasság %. 
A cél végmagasságot a következő képlet segítségével számítot
tuk ki: anyai testmagasság ± apai testmagasság / 2-6,5 cm. A 
Turner-szindrómás leányok magasság SDS-ját és a növekedési 
ütem SDS-ját a Ranke-Turner-standard alapján, a target maga
sság SDS-t Tanner-standard alapján számítottuk ki (célma
gasság - normál felnőtt átlag magasság / normál felnőtt átlag 
magassághoz tartozó SD). A kezelés előtti auxológiai értékeket, 
valamint a növekedési ütem értékeit átlag ± SD-ban adjuk meg.

A statisztikai anamnézis során a kétmintás t-próbát alkal
maztuk. A p értéket 0,05 alatt tekintettük szignifikánsnak. A 
növekedési hormon hatását befolyásoló adatok és a vetített 
végmagasság közötti összefüggést a lineáris regressziós analí
zissel számítottuk ki, használva a Pearson lineáris korrelációs 
koefficienst.

Eredmények

A kezelésünk során a lineáris növekedés egyértelműen 
javult. A magasság SDS a kezelés 2. év végén elérte az 1,0 
SDS-t a Ranke-standard alapján. A magasság SDS jav u 
lása mellett a csontérés nem gyorsult fel. Az 1. ábrán rög
zítettük a csontkor és életkor arányának változását a 
kezelés során. A terápia kezdeti vetített végmagasság és a 
target magasság közötti összefüggést a 2. ábrán m utatjuk 
be. A pozitív korreláció m értékét a regressziós egyenes 
meredeksége jól jelzi. A függő változó értékeit az у = a + 
bx képlet alapján számítottuk ki. Az x: független változó, 
a = 60,08; b = 0,54 (regressziós együttható). A Pearson- 
féle képlet alkalmazásával kiszám ított korrelációs együtt
ható r = 0,52.

1. ábra: Csontkor és életkor alakulása a növekedési 
hormonkezelés alatt

2. ábra: A kezelés elkezdésekor rögzített vetített végmagasság 
és a cél-(target) magasság közötti összefüggés

Testmagasság SDS(Ranke) a kezelés elkezdésekor,év

3. ábra: A kezelés elkezdésekor rögzített vetített végmagasság 
és a magasság SDS (Ranke-standard szerint) összefüggéssé

4. ábra: A terápia kezdeti vetített végmagasság és életkor 
közötti összefüggés

5. ábra: A terápia kezdeti vetített végmagasság és a csontkor 
közötti összefüggés

A terápia kezdetekor rögzített vetített végmagasság és 
a célvégmagasság értékek közötti összefüggés szigni
fikáns (p<  0,005). A vetített végmagasság a terápia előtt 
145,1 ± 8,3 cm, a célmagasság 159,7 ± 7,3 cm. A kettő 
között szignifikáns különbség van (p<  0,001). A3, ábrán 
a kezelés elkezdésekor rögzített vetített végmagasság és a 
magasság SDS közötti összefüggést mutatjuk be. Az у = 
a + bx egyenletben jelen esetben az a = 147,21; b = 5,44;
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korrelációs együttható, r = 0,78. A változó értékek közötti 
összefüggés szignifikáns (p < 0,001). A pontdiagram  és az 
ezekhez illesztett regressziós egyenes pozitív lineáris 
összefüggést m utat a terápia előtti vetített végmagasság 
és a testmagasság SDS (Ranke) adatai között. A kezelés 
előtti magasság SDS a R anke-Turner-standard alapján 
-0,22 ± 0,24. A Prader-standard alapján a magasság SDS 
-2,06 ± 1,55 jelzi betegeink súlyos növekedéselmara
dását.

Vizsgáltuk a kezelés elkezdésekor fennálló vetített 
végmagasság és az életkor közötti összefüggést. A két vál
tozó közötti negatív korrelációt a 4. ábrán tüntettük  fel. A 
regressziós egyenletben az a = 156,07; b = 1,13 és a kor
relációs együttható r = -0,59, p < 0,002 (az összefüggés 
szignifikáns). A terápia elkezdésekor az életkor 9,44 ± 
3,98 év. Ez a terápia késői kezdését is jelenti. Az 5. ábrán 
m utatjuk be a terápia kezdeti vetített végmagasság és 
csontkor közötti negatív összefüggést. A regressziós 
egyenletben az a = 152,73; b = -1,017 és az r = -0,49. 
A változók közötti összefüggés szignifikáns (p<  0,005). 
A csontkor a kezelés elkezdésekor az életkorhoz viszo
nyítva retardált: 6,6 ± 3,6 év.

Megbeszélés

Több országban végzett vizsgálatok eredményei alapján 
ma a klinikai gyakorlatban széles körben elfogadták és 
alkalmazták a növekedési horm onkezelést a Turner- 
szindróm ás betegek testmagasságának javítására (2,17, 
21, 22, 28). A nemzetközi eredmények ellenére sem 
m ondhatjuk azonban, hogy a növekedési hormonkezelés 
m a m ár optimális lenne (18, 19). N apjainkban már 
tudjuk, hogy a korábban alkalmazott növekedési hor
monkezelés nem volt elégséges. A mai ismereteink 
alapján alkalmazott növekedést javító kezeléssel jobb 
eredmények érhetők el, de számtalan kérdés még ma is 
megválaszolatlan. Fel kell ismerni a növekedésben sze
repet játszó tényezőket és ezek kedvező változtatásával a 
végmagasság tovább javulhat a Turner-szindróm ás bete
gekben (8, 23, 29). A későn elkezdett terápia esetében 
betegeink a szám ított végmagasság alapján valószínűleg 
nem  érik el a Turner-szindróm ában m a lehetséges vég
magasságot. A nemzetközileg jelenleg optim álisnak elfo
gadott növekedési hormonkezelés alkalm azása ellenére 
így egy-egy Turner-szindrómás leánynak szám ítani kell 
arra, hogy kicsi m arad felnőttkorában is (24).

M agunk a terápia kezdetén fennálló vetített végma
gasság és életkor, csontkor, magasság SDS közötti lehet
séges összefüggést vizsgáltuk, továbbá a kezelés elkez
désekor rögzített vetített végmagasság és a genetikailag 
m eghatározott cél(target) magasság közötti kapcsolatot 
határoztuk meg regressziószámítással. Pozitív korrelá
ciót találtunk a lináris regressziós analízis során a nö
vekedési horm on adása előtt detektált vetített végma
gasság és a magasság SDS, valamint a célmagasság kö
zött. Ugyanakkor negatív összefüggést találtunk a kezelés 
kezdetén a vetített végmagasság és az életkor, valam int a 
csontkor között.

A növekedési hormonkezelést befolyásoló ezen vál
tozókat számításba kell venni a gyermekek individuális 
kezelése során. A vetített végmagasság és a célmagasság 
közötti összefüggés ismeretében szám ításba kell ven

nünk a genetikailag m eghatározott növekedési poten
ciált a növekedési hormonkezelés során várható  végma- 
gasság-előrejelzés készítésénél (13). A vetített végma
gasság és az életkor, valam int a csontkor közötti össze
függés a korai diagnózis és a korai növekedési hor
monkezelés elkezdésének szükségességére hívja fel a 
figyelmet. A fiatal Turner-szindróm ás leány nagyobb nö
vekedési potenciállal rendelkezik; nagyobb a növekedési 
hormonkezelés hatása. Az idősebb leányok alapvetően 
kevesebbet nyernek magasságban, mint a fiatalok. Az is 
nyilvánvaló, hogy a hosszabb ideig adott növekedési hor
m on hatására nagyobb a valószínűsége az optim ális pre- 
pubertális magasság (a magasságnyerés 85%-a) eléré
sének. Mivel a nemi érés előtti növekedés döntően  meg
határozza a végmagasságot, a növekedési hormonkezelés 
során különös gondot kell fordítani erre a időszakra (1,4, 
16). A magasság gyermekkori norm alizálásának továbbá 
pszichés előnye az, hogy nagyon befolyásolja a gyer
mekek önértékelését és a kortársakkal való kapcsolatot. 
A korai növekedést javító kezelés (mielőtt a növekedési 
zavar manifesztálódna) hozzájárul ahhoz, hogy a pu
bertás indukcióját fiziológiás időben kezdhessük el (11, 
30). Az új terápiás eljárások mellett szükséges, hogy a 
növekedést befolyásoló tényezők felismerésével javítsuk 
kezelési szokásainkat.

Az eddigi nemzetközi vizsgálatok eredménye alapján 
a Turner-szindróm ás leányok növekedést javító kezelése 
tovább optimalizálható a növekedési horm onkezelés 
időzítésének, dózisának, valam int a kezelés egyéb jellem
zőinek módosításával.

A Turner-szindróm ás leányok növekedést serkentő 
kezelésének alapvető célja:

-  az élet m inőségi javítása,
-  a végmagasság lehetőleg érje el a 150-155 cm -t,
- a  növekedési hormonkezelés lehetséges kockázata 

minimális legyen,
- a  célok megvalósításánál figyelembe veendők a 

költség/haszon megfontolások.
A megfogalmazott célokat akkor érhetjük el, ha be

tegeink adatainak analízisével sikerül felismerni a növe
kedést befolyásoló tényezőket, m ajd ezek kedvező változ
tatásával optimalizálhatjuk a növekedést javító kezelésü
ket (20). A növekedést javító kezelés kiértékelésén ala
puló, a beteg fogékonyságát figyelembe vevő komplex 
hormonkezelés biztosíthatja a Turner-szindróm ás leány 
szám ára a legjobb eredményeket (14,20).

Szerény tapasztalatainkat összevetve a nagy m ulti
centrikus tanulm ányok eredményeivel végső következ
tetésként elm ondhatjuk, hogy Turner-szindróm ás leá
nyok növekedést javító kezelésében a következő szem 
pontok a legfontosabbak:

1. a növekedési zavar korai diagnózisa,
2. a korai, adekvát kezelés (individuális dózisban, 

naponta, subcutan adott növekedési horm on).
Ezen szempontok figyelembevételével elkerülhető a 

további növekedésveszteség, valam int az alacsony ter
m etből adódó potenciális társadalm i hátrány és a negatív 
pszichoszociális következmények.
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PATOLÓGIAI TANULMÁNYOK

Kórszövettani eltérések vizsgálata 
vitellointestinalis maradványok heterotopiás 
gyomornyálkahártyájában, különös tekintettel a gyulladásos 
jelenségekre
(1956 és 1995 közötti műtéti preparátumok vizsgálata)
Cserni Gábor dr.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Patológiai Osztály Kecskemét, (osztályvezető : Lesznyák József dr.)

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának pa
tológiai archívumát áttekintve, a szerző összegyűjtötte 
az 1956 és 1995 között eltávolított és kórszövettanilag 
leletezett M eckel-diverticulumok (vagy egyéb ductus 
vitellointestinalis-maradványok) adatait és anyagát. 
Összesen 166 ductus vitellointestinalis-maradvány 
került vizsgálatra; ezek közül 151 eset metszeteinek 
újravizsgálata során 28 alkalommal lehetett ectopiás 
gyom ornyálkahártyát is kimutatni. Hét heterotopiás 
szövet esetében a vizsgálati anyag nem  tartalm azott 
értékelhető foveolaris hám ot, így csupán 21 anyagban 
történt meg a gyom ornyálkahártyára jellemző kórszö
vettani eltérések vizsgálata. „Gastritist utánzó diverti
culitis” m inden esetben fennállt, azonban domináló 
form ája a kémiai gyulladás volt, amelyet ebben a lokali
zációban ez ideig nem  írtak  le. Az esetek 57%-ában volt 
jelen, és feltételezhető az is, hogy néhány esetben ez állt 
azoknak a tüneteknek a hátterében, amelyek m iatt 
szövettanilag lobmentes appendixeket távolítottak el. 
Krónikus vagy aktív krónikus gastritist utánzó diverti
culitis szintén előfordult néhány esetben. A mérsékelt 
vagy kifejezett aktivitást m utató esetek fekélyhez vagy 
m acroerosiókhoz társultak. Helicobacter pylori-szerű 
organizm ust egyik ectopiás gyom ornyálkahártyában 
sem lehetett kim utatni m ódosított Giemsa, illetve hae- 
matoxylin-eosin festésekkel. Arra az esetleges szerepre 
vonatkozóan, amelyet a nem  szteroid gyulladáscsök
kentők játszhatnak a M eckel-diverticulumok erosiv 
gastritisszerű gyulladásában, a tanulmány nem adott 
felvilágosítást, mivel hiányoztak az ilyen típusú gyógy
szerek szedésével kapcsolatos anam nesztikus adatok. 
M indazonáltal az erosiók ritkák (14%) voltak. Az a tény, 
hogy a heterotopiás gyomornyálkahártya aránya Meckel- 
diverticulum okban jelen és több más tanulm ány sze
rint is alulm arad a tankönyvi adatokkal szemben, a di- 
verticulum ok részletesebb feldolgozását teheti indo
kolttá. Az ectopiás gyom ornyálkahártyában, ha az jelen 
van, az ortotopiás gyom ornyálkahártya mindenféle 
szövettani elváltozását érdem es keresni. Ezen elváltozá
sok közt a gyakran norm ális nyálkahártyának nézett és 
dokum entált reflux típusú kémiai gyulladás azonosítá
sa is fontos.

Kulcsszavak: Meckel-diverticulum, heterotopia, refluxgastri- 
tis, kémiai gastritis, diverticulitis, Helicobacter pylori

Histopathology in heterotopic gastric mucosa of vitel
lointestinal duct remnants with emphasis on inflam
matory changes. A study of cases resected between 
1956 and 1995. Cases of resected vitellointestinal duct 
rem nants (including Meckel’s diverticula, fistulae and a 
cyst) diagnosed at the Histopathology D epartm ent of 
our hospital between 1956 and 1995 were reviewed for 
the presence of heterotopic gastric mucosa. The review 
of the files included the whole archives of the Bács- 
Kiskun County Hospital. The files contained 166 
records of vitellointestinal duct remnant; of these 151 
were evaluated and 28 were shown to involve ectopic 
gastric mucosa. Seven of these latter had no assessable 
surface mucosa, and therefore only 21 specim ens were 
evaluated for “gastric” histopathologic changes. “Gast
ritis” was seen in all cases, however the pattern  that pre
dom inated was that of chemical gastritis, w hich has not 
yet been docum ented at this location. It was present in 
57% of cases and could also account for som e sym p
toms leading to the removal of appendices w ith no 
histopathologic signs of inflammation. Chronic and 
chronic active gastritis-like infeammation were also 
dem onstrated in some cases. Those with m oderate or 
severe activity were associated with peptic ulceration 
or macroerosions. No Helicobacter pylori like organ
isms were detected with the m odified Giemsa stain and 
haematoxylin & eosin stain. No conclusions could be 
drawn regarding the role nonsteroidal anti-inflam m a
tory  drugs played in erosive gastritis-like diverticulitis 
because of the lack of inform ation on the use of such 
agents; however erosions were rare (14%). The fact that 
the proportion of ectopic gastric mucosa found in se
veral studies (including this one) is about half that sug
gested by textbooks indicates a need for a m ore detailed 
work up of resected Meckel’s diverticulum  and a search 
for all kinds of gastric pathology if gastric heterotopia 
is present. The identification of chemical gastritis like 
inflammation, which is often viewed and docum ented 
as norm al mucosa is also im portant in this process.

Key words: Meckel’s diverticulum, gastric heterotopia, reflux 
gastritis, chemical gastritis, diverticulitis, Helicobacter pylori
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1. ábra: Ductus vitellointestinalis (omphaloentericus) maradványai

>

Prolabólt sinus 
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A M eckel-diverticulum а gastrointestinalis rendszer leg
gyakoribb fejlődési rendellenessége. Gyakoriságával 
kapcsolatban az irodalom jelentős része 2-3% -ról beszél 
(1 ,3 ,6 ,7 ,19 ,38 ,44). Ugyanakkor akad olyan könyv, am e
lyik alsó határként 0,3%-ot említ (43), és amelyik 10%-os 
gyakoriságról tesz említést (23). Az utóbbi eddigi tapasz
talataink szerint túlzás.

A gurdély a ductus vitellointestinalis (om phaloenteri
cus) egyik és egyben leggyakoribb m aradványaként (1. 
ábra) egy vakon végződő, a vékonybéllel annak antim e- 
senterialis oldalán összefüggő és annak  szerkezetét m u 
tató kiboltosulás, mely az ileocoecalis szájadéktól o rá 
lisán helyezkedik el. A szájadéktól m integy 60-80 cm -re 
található, és akár 8 cm hosszat is elérhet, de ezekben az 
adatokban is elég nagy ingadozás lehet.

A Meckel-diverticulumok egyik gyakori eltérése, 
hogy heterotopiás emésztőrendszeri szövetet tartalm az
nak. Tekintettel arra, hogy az ileum m al függenek össze, 
ortotopiásnak a vékonybél-nyálkahártyát kell tek in 
tenünk. A leggyakoribb heterotopia ebben a lokalizá
cióban a gyomornyálkahártya. Az irodalom  nem  egysé
ges ennek gyakoriságában. Van, ahol 25%-osnak írják az 
ectopiás gyomornyálkahártya jelenlétét (15), míg m áshol 
m inim um  35-40%-os (1,45) vagy 50%-os gyakoriságról 
számolnak be (4,19,37). A szim ptóm ás eseteknél 80%-os 
gyakoriságot is említenek (19,20). Az idézett könyvek ja 
va része az ectopiás gyomornyálkahártyáról, m int p o ten 
ciális szövődményforrásról tesz említést, hiszen itt is 
kialakulhat peptikus fekély, annak  minden szövődm é
nyével. A gyom or heterotopiához egy viszonylag friss se

bészi közlemény szerint is gyakrabban társul szövőd
mény (28).

Jelen m unkában a Bács-Kiskun Megyei Önkorm ány
zat Kórházának Patológiai Osztályán 1956 és 1995 kö
zött, 40 év alatt leletezett, ectopiás gyom ornyálkahártyát 
tartalm azó ductus vitellointestinalis maradványok, első
sorban M eckel-diverticulumok patológiai eltéréseit fog
lalja össze a szerző, a hangsúlyt a gyulladásos folyama
tokra helyezve, különös tekintettel a Helicobacter pylori 
esetleges patogenetikai szerepére.

Anyag és módszer
A Patológiai Osztályon archivált leletekből és regiszterekből az 
1956. február 1. (az archivum kezdeti dátuma) és 1995. decem
ber 31. között Meckel-diverticulum vagy egyéb vitellointesti
nalis ductus maradvány beküldő diagnózisú anygokat válogat
ta ki a szerző. A több, mint 210 000 lelet közül 166 felelt meg en
nek. Ahol a patológiai dokumentáció hiányos volt, ott szükség 
és lehetőség szerint a Sebészeti Osztály nyilvántartásából sike
rült kiegészítő klinikai adatokhoz jutni. A dokumentációból 2 
esetben hiányzott a betegek életkora; a fennmaradóak kor és 
nem szerinti megoszlását a 2. ábra mutatja.

Az anyagok szövettani metszeteit előkeresték, és azokat a 
szerző ismételten áttekintette heterotopiás gyomornyálkahár
tyát keresve. Öt eset metszetei és blokkjai egyaránt hiányoztak. 
További 10 esetben -  a blokkok hiányában - a rendelkezésre 
álló metszetek gyenge minősége (n = 6), hiányzó nyálkahártya 
(n = 2) és teljes falat érintő gangraena (n = 2) miatt kellett a 
vizsgálattól és értékeléstől eltekinteni. Ezen esetek kizárásával 
151 vitellointestinalis-maradvány (149 Meckel-gurdély, 1 fistu
la, 1 cysta) ismételt áttekintésére korlátozódott a vizsgálat.
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2. ábra: Reszekált ductus vitellointestinalis maradványok 
megoszlása (1956-1995)

Heterotopiás pancreas szövet és gyomornyálkahártya 1 
(0,66%), illetve 28 (18,5%) esetben volt a metszetekben. Az 
eredeti leletek az ectopiás gyomornyálkahártyáról az ese
tek 75%-ában nem tettek említést, ami mindenképpen 
indokolttá tette a metszetek ismételt áttekintését. A fenn
maradó esetekben csak vékonybél-nyálkahártya volt jelen a 
szövettani anyagban. Kizárólag az ectopiás gyomornyálka
hártyát tartalmazó diverticulumok további értékelésére ke
rült sor.

Az 1956 és 1977 közötti időszak szöveti blokkjai megsem
misültek, nem álltak rendelkezésre. így csak az eredeti haema- 
toxylin-eosin (HE) festett metszetek áttekintésére kellett korlá
tozni a vizsgálatot. Az ezt követő időszak anyagai esetén már új 
HE és 3%-os Giemsa-oldatot használó módosított Giemsa-fes- 
téssel (16) készült metszetek is rendelkezésre álltak. Összesen 
68 blokk 210 metszete került elemzésre, amiben benne foglal
tatnak 15 eset új metszetei is.

Az elemzéskor a következő jellegzetességek és jelenségek 
rögzítése történt meg: a gyomornyálkahártya jellege (teljes 
vagy részleges, illetve antralis vagy corporalis); a lymphoplas- 
mocytás beszűrtség (gastritis chronicát utánozó kép) foka; 
neutrophil granulocyták jelenlétének (aktivitás) mértéke; az 
apicalis felszín egyenetlensége és a foveolaris epithelialis mucin 
depletiója, ami H. pylori fertőzésre, ha nem is kórjelző, de jel
legzetes szöveti eltérés (18). Ezen elváltozásoktól függetlenül a 
H. pylori-szerű mikroorganizmusok jelenlétének vizsgálata is 
hangsúlyt kapott, és ehhez 600-szoros nagyítást is használt a 
szerző, míg az egyéb eltérések értékeléséhez maximum 400- 
szoros nagyításra volt szükség. Az eddig említett jellemzők 
közül azoknál, amelyeknél az adekvát volt, a Sydney-klasszi- 
fikáció fokozatait használta a szerző (40). Fentieken kívül a 
progresszív desquamatio jelenségére, mint nem szteroid gyul
ladásgátlók (NSAID) okozta szövetkárosodásra utaló eltérésre 
(5), valamint a foveolaris hyperplasiára, a lamina propria 
oedemájára, vérbőségére is kiterjedt a vizsgálat. Az utóbbi hár
mat 0-3 pontos skálán értékelte a szerző, és a Dixon és mtsai 
által alkalmazott kombinált refluxpontszámot (11) is minden 
esetben kiszámolta.

Eredmények

Ectopiás gyom ornyálkahártyát 19 férfi és 9 nő reszekált 
Meckel-diverticuluma (illetve egy esetben vitellointesti
nalis cystája) tartalm azott. A betegek átlagos életkora 
19,2 év volt (9 hó-55 év; m édián 15 év). A betegek közül 7, 
11,4,3,1 és 2 tartozott a 0-9, a 10-19, a 20-29, a 30-39, a 
40-49, illetve az 50-59 éves korcsoportokba (3. ábra). A 
diverticulumokból átlagosan 2,5 (1-10) blokknyi anya
got vágtak ki szövettani vizsgálatra, és ezekből átlagosan 
8 (2-48) m etszet készült.

É l e t к о r , év

3. ábra: Ectopiás gyomornyálkahártyát tartalmazó ductus 
vitellointestinalis maradványok megoszlása

A klinikai adatok, illetve 3 esetben azok hiányában a 
patológiai vizsgálat eredményének alapján 13 eset tűnt 
tünetekért felelősnek (strangulatio 7 perforatio 3 fekély 1 
diverticulitis 1, umbilicalis cysta 1 esetben), azaz szimp
tomatikusnak.

Antrum  és fundus nyálkahártya 19 anyagban volt je
len, míg 3 esetben csak antralis és 6 esetben csak savter
melő corporalis nyálkahártya volt a m etszetekben. A he
terotopia teljes volt (foveolákat és mirigyeket egyaránt 
mutatott) 21 esetben, de ezek közül 4 csak minimális 
foveolaris réteget tartalm azott. Két m intában csak mély 
gyomornyálkahártya-m irigyeket lehetett azonosítani, 
míg további kettőben a felszínen észlelt elhalás miatt 
nem lehetett megítélni a heterotopia részleges vagy teljes 
voltát. Tekintettel arra, hogy a vizsgált szövettani el
térések -  különös tekintettel a Helicobacter pylori-fer- 
tőzésre -  elsősorban a foveolaris réteget érin tik , az utób
bi 4 esetet, valam int 3 minimális foveolaris réteget tarta l
mazó heterotopiát a tanulm ány szem pontjából inadek- 
vátnak kellett minősíteni, így azokat a vizsgálatból ki kel
lett zárni. A nekrotikus gyom ornyálkahártya-részek a 
környező bélnyálkahártyával együtt beleillettek az is- 
chaemiás enterocolitis kategóriába, m ind a morfológiai 
kép, m ind a klinikai adatok alapján.

A fennm aradó 21 esetben a felsorolt szövettani eltéré
seket vizsgálni lehetett. Lymphoplasmocytás gyulladásos 
infiltratum  19 esetben volt jelen, de csak 9 eset m i
nősült m érsékelt vagy súlyos gyulladásnak, ezek közül 
is kettő superficialis volt. A ktivitásra utaló neu troph il 
granulocytás gyulladás 5 esetben társult a krónikus 
gyulladáshoz, de ezek közül csak 2 m inősült közepes 
vagy súlyos fokúnak (4. ábra). Az utóbbiak szövettan i
lag igazolt pep tikus fekély, illetve m acroerosio  m ellett 
jelentkeztek. Felszíni egyenetlenség és/vagy az apicalis 
mucin depletiója 10 esetben volt jelen, ezek jelentős 
része gyulladásos jelenségeket is m utatott. H elicobac
ter pylori-szerű organizm us egyik m in tában  sem  for
dult elő.

Erosiók 3 esetben voltak jelen (14,3%), és m indhárom  
alkalommal súlyos gyulladás (krónikus vagy aktív) társult 
ezekhez. Egyik erosiót mutató esetben peptikus fekély is 
fennállt. Sajnálatos módon megbízható adat nem  állt ren-
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4. ábra: Krónikus aktív gastritist utánozó kép 
Meckel-diverticulumban. A halványabb cytoplasmájú 
és centrális nucleust tartalmazó fedősejtek alapján könnyen 
azonosítható corporalis gyomornyálkahártya mirigyhámjába 
neutrophil granulocyták terjednek be, miközben az 
interstitiumban granulocytákon kívül plasmasejtek 
és lymphocyták is láthatók. (HE, objektív 40x; eredeti nagyítás 
130x)

5. ábra: Kémiai gastritist utánozó kép 
Meckel-diverticulumban. A közepes nagyításnál is látható 
jellegzetességek (foveolaris hyperplasia, oedema, hyperaemia, 
lobsejtek relatív hiánya) a centrális, villusra emlékeztető 
képlet nagy nagyítású képén még szembetűnőbbek.
(a) HE, objektív lOx; eredeti nagyítás 32x; 
b) HE, objektív 60X; eredeti nagyítás 195x)

delkezésre a nem szteroid gyulladásgátlók szedésére vo
natkozóan.

A refluxgastritis-pontszám 12 esetben (57%) volt 10 
feletti. Ezek közül 5 minősült szimptomatikusnak a kli
nikai adatok szerint. Tíz mintában a szövettani kép a 
refluxgastritis közölt típusos képeivel (11, 39, 46) meg
egyezett (5. ábra), míg a fennmardó 2 esetben az első vizs
gálat csak a refluxgastritis lehetőségét vetette fel, és a re- 
fluxgastritis-szerű diverticulitis diagnózist a revízió erő
sítette meg.

Enyhe vagy közepes dysplasiával (31) összetéveszthető 
foveolaris hám ra korlátozódó proliferativ jelenségek 4 
mérsékelt krónikus vagy aktív gyulladás mellett fordultak 
elő (6. ábra).

6. ábra: Kifejezett hyperplasia a kiszélesedett foveolaris hámra 
lokalizáltam amelyet nem szabad dysplasiának minősíteni. 
(HE, objektív 40x; eredeti nagyítás 130x)

Megbeszélés

Jelen tanulm ányban viszonylag nagy számú Meckel- 
diverticulum  szövettani vizsgálata történt meg. Az azo
nosított ectopiás gyom ornyálkahártyák részletes vizs
gálatakor különös hangsúlyt kapott a gyulladásos jelen
ségek értékelése. Bár „gastritis diverticuli” minden eset
ben fennállt, krónikus aktív lobosodást csak 5 esetben 
sikerült azonosítani. Ez a típusú gyulladás az, amelyik a 
gyomorban a leginkább összefüggést mutat a H. pylori-fer- 
tőzéssel. Az aktív krónikus gyulladások mellett 1 súlyos, 2 
közepes fokú és 3 enyhe krónikus lobosodást is azonosí
tani lehetett, pusztán a lymphoplasmocytás gyulladásos 
sejteket figyelembe véve. A vizsgált ectopiás gyomornyál
kahártyák egyike sem tartalmazott H. pylori-szerű orga
nizmust. A korábban idézett tanulmányok közül azok, 
amelyek Meckel-diverticulum heterotopiás gyomornyál
kahártyájában azonosították a kórokozót (2, 10, 30, 42), 
mind hagyományos szövettani módszereket használtak. A 
baktérium  további azonosítására irányuló vizsgálat csak 
egy esetben történt transzmissziós elektronmikroszkóppal 
(30). H. pylori-fertőzés igazolása immunhisztokémiai 
módszerrel sikertelen m aradt négy H. pylori-szerű orga
nizmust tartalmazó Meckel-diverticulum esetében (47). Ez
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1. táblázat: Meckel-diverticulumok heterotopiás gyomornyálkahártyáját és a H. pylori viszonyát vizsgáló közlemények összefoglalása

Irodalom Meckel-diverticulum Gyomor heterotopia „Gastritis” HPLO Módszer
év (referencia) n (db) n (db) -  (%) n (db) n (db)

Loffeld és mtsai 36 7(19,4) 4 0 Giemsa
1989(26) 

Morris és mtsai 228 65 (28,5) 12 1 Gram
1989 (30) ТЕМ

De Cothi és mtsai 69 13(18,8) 8 4 Giemsa
1989(10) Steiner

Wyatt 30 16(53) 12 4 Giemsa
1989(47) 0 IHC

Stolte és mtsa* 1 1 1 1 Warthin-Starry
1989(42) 

Fich és mtsai 222 30(13,5)
1990(14) 23-at vizsgált 0 0 Warthin-Starry

Heatley és mtsai 109 29 (26,6) 8 0 Giemsa
1990(17) Cresyl-ibolya

Benelman és mtsai 65 18 (27,7) 18 1 Giemsa
1993 (2) 

Cserni 151 28(18,5)
1996 (jelen közlemény) 21-et vizsgált 9 0 Hematoxilin-eozin

Giemsa

Összesen 911 207 (22,7) 72 11

Az adatokat a *-gal jelölt közlemény némileg torzítja, lévén egy esetismertetés. ТЕМ: transzmissziós elektronmikroszkópia, IHC: immunhisztokémia, 
HPLO: H. pylori-szerű organizmus

a tény, valamint az idézett tanulmányokban alkalmazott 
módszerek kevésbé specifikus volta egyesek szemében 
megkérdőjelezte az észlelt H. pylori-szerű baktérium ok 
identitását (14). Minden bizonnyal specifikus módszerek, 
pl. immunhisztokémia vagy polimeráz láncreakció na
gyobb nyomatékot adott volna a H. pylori-fertőzés faecalis- 
oralis módjának ezen indirekt bizonyítékainak. Két kevés
bé specifikus m ódszer (pl. gyors ureáz-teszt és Giemsával 
festett szövettani metszetek) együttes alkalmazása szintén 
komolyabb bizonyítékot nyújtana a baktérium azonosítá
sában (8). Az említett módszerek kombinációját használ
ták Dye és mtsai, akik ily módon H. pylorit mutattak ki a 
rectum ectopiás gyomornyálkahártyájában (13). A rec- 
tum ban azonosított H. pylori-szerű organizmusok (13,21, 
36) ugyancsak a faecalis-oralis fertőzésmód mellett szól
nak, de ez nem zárja ki az ab os ad os fertőzés lehetőségét 
sem. Az utóbbi mellett szól, hogy újabban a nyálból is k i
mutatták a baktérium ot (25).

Több olyan M eckel-diverticulumokkal foglalkozó ta 
nulmány is napvilágot látott, amelyekben a jelen tan u l
mányhoz hasonlóan nem észleltek H. pylori-fertőzést 
(14,17,26). Ezek a munkák, valam int azok, amelyekben
H. pylori-fertőzést találtak a M eckel-diverticulumokban 
összesen 911 M eckel-diverticulumot vizsgáltak meg. 
ezekben 207 esetben (22,72%) azonosítottak ectopiás 
gyom ornyálkahártyát, 72 esetben „gastritis diverticulit” 
és 11 esetben H. pylori-szerű organizm ust (1. táblázat). 
Az utóbbiak közül 4 esetben az im m unhisztokém ia nem  
tudta igazolni, azaz kizárta a H. pylori eredetet. Pusztán 
ezek a számok is a rra  utalnak, hogy a M eckel-diverticu
lumok heterotopiás gyomornyálkahártyájának patoló
giájában a H. pylori nem  játszik fontos szerepet.

A H. pylori M eckel-diverticulumokban észlelt ala
csony előfordulásának több magyarázata is felmerül.

Az ectopiás gyom ornyálkahártya gyakran foltokban 
helyezkedik el, és ha vékonybélhám alatt van, akkor a

baktérium  képtelen azt kolonizálni (32). Ehhez hozzá
adódhat a mintavétel, m in t hibaforrás. Az idézett m un
kákban a M eckel-diverticulumok gyom ornyálkahártya 
heterotopiájának aránya átlagosan 23% (13,5%—53%), 
ami lényegesen alacsonyabb legtöbb szakkönyv adatá
nál. A szövettani vizsgálatra történő kivágáskor a jelen 
lévő gyom ornyálkahártya esetleg nem kerül m ikroszkó
pos vizsgálatra. A mintavétel okozta torzításra példa le
het a je len  vizsgálat egyik esete, amelyiknél a m etszetek
ben peptikus fekélyt találtunk, de a heterotopiás gyo
m ornyálkahártya nem tartalm azott corpus típusú  sav
termelő komponenst. Az idézett tanulmányok jelentős 
része nem  foglalkozik a betegek életkorával (26). A 164 
ismert korú  betegből szárm azó reszekált Meckel-diver- 
ticulum 14%-a 0-9 éves korú, 48%-a 0-19 éves korú 
betegből származott, és ezek az arányok 25% és 64% 
voltak a heterotopiás gyom ornyálkahártyát tartalm azó 
esetekben. A betegek jelentős részének fiatal kora szem
ben áll azzal a ténnyel, hogy a H. pylori-fertőzés aránya 
az életkorral nő (48), igaz ebben a cohort jelenség is sz
erepet játszik. A diverticulum okban a H. pylori hiányá
nak további magyarázata a „refluxgastritis-szerű diverti
culitis” jelenléte lehet (34).

Nem meglepő, hogy a leggyakoribb (12/21) gurdély- 
ban észlelt „gastritis”-form a a reflux típusú, azaz kémiai 
gyulladás volt a M eckel-diverticulumok ectopiás gyo
mornyálkahártyájában. Maga a reflux kifejezés vitatható 
ugyan ebben az esetben, ezért is célszerűbb reflux típusú 
gyulladásra, vagy helyesebben kémiai gyulladásra utalni; 
ezt a reflux hiányában a hasonló  morfológia és pato- 
genezis (alkalikus környezet) teheti indokolttá. Az egyik 
eredeti leírásban (11) a refluxgastritis jelenléte nem csak 
az epesav-koncentrációval, hanem  a hypochlorhydriával 
(pH >4) is összefüggést m utatott. Ugyanez a m unka- 
csoport később leírta a refluxgastritist intact, epereflux- 
nak ki nem  tett gyomorban is (41). Ezek alapján úgy
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tűnik, helyesebb C-típusú vagy kémiai gastritisről be
szélni ezekben az esetekben. Bár a rendelkezésre álló és 
idézett angolszász szakirodalom még gyakran refluxgas- 
tritisrő l beszél (11,39,46), ú jabban a reaktív vagy kémiai 
gastritis kifejezést preferálják (12) a gyomor ilyen gyul
ladásai esetében. Ezért célszerűnek tűnt az itt leírt, és 
Meckel-diverticulumokban előforduló elváltozást „ké
miai gastritisszerű diverticulitisnek” vagy reflux hiányá
ban „(reflux típusú) kémiai gastritis diverticulinek” ne
vezni. Az alkalmazott refluxpontszám  jól tükrözi a szub
jektív benyom ást, és segíthet a diagnózis objaktivizálásá
ban. Jelen tanulmány alapján nem  lehet biztosan m eg
ítélni, hogy ez a gyulladástípus ilyen lokalizációban fele
lős lehet-e klinikai tünetekért vagy sem. A klinikai ada
tok alapján 5 esetet lehetett szim ptom atikusnak tekin
teni, de ezek a tünetek (cysta, perforatio, ileus) a gyom or
ban nem  társulnak reflux okozta gyulladáshoz. A fenn
m aradó 7 beteg közül, akiket appendicitis diagnózis m i
att operáltak, és incidentális m űtéti leletként észlelt és 
reszekált diverticulumait, valam int féregnyúlványait is 
ilyen diagnózis megjelölésével küldték a patológiai osz
tályra vizsgálatra, 4 betegnek nem  volt appendicitise. A 
kérdés az, hogy felelős lehet-e a kémiai gastritisszerű d i
verticulitis azon tünetekért, amelyek miatt appendec- 
tom iára került sor. Az akut hasi tünetek miatt végzett ap- 
pendectom iák esetén a féregnyúlványok mintegy 10%- 
ában nem  található valódi appendicitis mikroszkópos 
vizsgálattal (24). Nincs kizárva, hogy a 4 beteg közül 
akadt ebbe a kategóriába tartozó is, de m indenképpen 
kísértő az a feltételezés, hogy esetleg a heterotopiás gyo
m ornyálkahártya kémiai eredetű gyulladása húzódott 
meg a tünetek hátterében.

Az eredeti leletek egyike sem tett említést a nem ré
giben leírt, de már korábban is ism ert reflux gastritist 
utánozó szöveti képről, igaz a gyom ornyálkahártya je 
lenlétét is gyakran negligálták. A szerző tudom ása sze
rin t M eckel-diverticulumok ectopiás gyom ornyálkahár
tyájában még nem írták le ezt az entitást, annak ellenére, 
hogy prevalenciája magas ebben a lokalizációban, ha az 
objektív feltételek (heterotopia) adottak. A kémiai gastri
tis diverticulit nem szabad norm ális nyálkahártyának 
m inősíteni, és a patológiai leletekben dokum entálni is 
kell, hiszen ez is része annak a széles gyomorpatológiai 
spektrum nak, ami ebben az ectopiás lokalizációban elő
fordulhat, továbbá nem kizárt, hogy a szövettani eltérés 
klinikai tünetek hátterét is képezi. A kórszövettani 
leletekben az ectopiás gyom ornyálkahártya jelenlétének 
tényét is dokumentálni kell, ha ez fennáll, hiszen úgy tű 
nik, hogy az ilyen esetek sokkal inkább okoznak klinikai 
panaszokat; az archivált iratok között gyakran szereplő 
„M eckel-divertikulumnak megfelel” leletek, amelyek 
sem m i másról nem tesznek említést, még incidentálisan 
észlelt és eltávolított diverticulum ok esetén sem enged
hetők meg.

Nem szteroid gyulladásgátló (NSAID) kezelést köve
tően jelentkező vérzést is leírtak  m ár Meckel-diverticu- 
lum  kapcsán (27). Mivel a diverticulum  viszonylag gya
kori fejlődési rendellenesség, és a NSAID használata is 
széles körben elterjedt, felm erült annak a lehetősége, 
hogy a NSAID okozta hám károsodás gyakoribb lehet, 
m int azt valóban m egism ertük (33). Ugyanakkor a gyo
m ornyálkahártya össztömege, az ibuprofen és aspirin (az

a két szer, amellyel összefüggésben ez ideig M eckel-di
verticulum okban vérzéses szövődm ényt írtak le) sziszté
más és nem  lokális hatása szintén felelős lehet a látszólag 
ritka elváltozásért. NSAID okozta hám károsodás jel
lemzőit (5) vizsgálva, jelen tanulm ány nem tud következ
tetéseket levonni. Erosiókat 3 esetben lehetett kim utatni, 
de ezek m ás tényezőkkel is m agyarázhatók lehetnek, pl. 
peptikus fekéllyel, ischaemiával. Természetesen gyógy
szerek kóroki szerepe sem zárható  ki, különösen azért, 
m ert sajnálatos módon a sebészi beavatkozást megelőző 
időszakról nem  állnak rendelkezésre adatok a NSAID 
szedésre vonatkozóan. Megjegyzendő azonban, hogy a 
védő hatású vékonybélsecretum jelenléte szintén teo
retikus érv lehet a NSAID okozta nyálkahártya-károso
dás gyakori előfordulása ellen ebben a lokalizációban, 
másrészt a NSAID a gyom orban egyik oka lehet a kémiai 
gastritisnek (12,41).

Dysplasiával összetéveszthető proliferativ (hyperpla- 
siás) jelenségek szintén előfordultak a heterotopiás nyálka
hártyában, de ezek egyike sem merítette ki a valódi dyspla
sia kritérium ait (29, 31). Az észlelt elváltozások esetleg 
szintén egy spektrum egyik végét jelenthetik, amelyek a 
dysplasia különböző fokain keresztül a ritka adenocarci- 
nomákig vezethetnek, amelyekről Kusumoto közöl részle
tes összefoglalást (22). Erre azonban jelen anyagban semmi 
bizonyíték sincs; malignus daganatot az ismertetett anyag 
nem tartalm azott. A dysplasiák progressziójának, illetve 
esetleges regressziójának bizonyos vonatkozásai még most 
is vitatottak, nem beszélve a hyperplasiák és a dysplasia 
esetleges viszonyáról.

Összefoglalva, megállapítható, hogy a reszekált Meckel- 
diverticulum okban -  saját vizsgálat és irodalm i adatok 
(1. táblázat) alapján -  a gyom ornyálkahártya hetero
topia ritkább, m int a szakkönyvek által leírt arány. Ezért a 
reszekált diverticulum ok részletesebb feldolgozása vál
hat indokolttá, hogy ilyen m ódon a jelen lévő ectopiás 
szöveteket is észlelni lehessen. Nagy valószínűséggel a 
M eckel-diverticulumokban a gyom ornyálkahártya az 
ortotopiás gyom ornyálkahártya patológiás elváltozásai
nak teljes spektrum át képes m utatni, de bizonyos, hogy 
az elváltozások százalékos aránya lényegesen eltér a két 
lokalizációban. A gyulladásos elváltozások közül a ko
rábban ezen a helyen nem dokum entált és gyakran nor
málisnak m inősített „(reflux típusú) kémiai gastritis di
verticuli” a leggyakoribb, b á r  krónikus és krónikus aktív 
gyulladás is előfordul. Az utóbbi típusok és a peptikus 
fekély a M eckel-diverticulum ban nem mutat asszociációt 
a H. pylorival, amelyet ritkán  írtak  le ilyen lokalizációban 
az irodalom ban, és amelyet jelen tanulmány egyik ese
tében sem lehetett k im utatni. A NSAID okozta erosiv 
szövetkárosodás szintén kis részét képezheti a diverticu- 
lum okban észlelt „gyomor patológiának”. Neoplasticus 
elváltozások ritkán szintén előfordulhatnak a szikveze
ték maradványaiban, és ezek is kellő figyelmet igényel
nek. Itt tű n ik  helyénvalónak említést tenni a Meckel-di
verticulum ban is előforduló carcinoid tum orró l is (35). 
Ugyancsak lényeges szem előtt tartani a lokalizációból 
adódó, eredendően a beleket érintő patomorfológiai 
eltéréseket (pl. ischaemiás nyálkahártya-elhalás, hernia- 
tio), melyek az ectopiás gyom ornyálkahártyát is érinthe
tik, de a gyom orban az anatóm iai helyzet m iatt ritkábban 
vagy nem  fordulnak elő.
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Köszönetnyilvánítás: A szerző ezúton mond köszönetét a 
patológiai osztály asszisztenseinek, akik segítségére voltak a 
régi metszetek és blokkok előkeresésében, valamint az új met
szeteket készítették; dr. Csongrádi Emesének az 1. ábra elké
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és elkészítésében nyújtott segítségéért; Horváth Attilánénak és 
Abonyi Szilviának az idézett irodalom nagy részének hoz
záférhetővé tételéért; valamint az American Society of Clinical 
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A pancreatogen panniculitisről,2 eset kapcsán
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A subcutan nodularis zsírelhalás a pancreas betegsé
geinek ritka és alig ism ert szövődménye, mely a panni- 
culitisek egy sajátos típusa. Főleg pancreatitishez és 
pancreas adenocarcinom ához társul. Diagnosztikus 
kritérium ai: 1. összeolvadási hajlamot, felpuhulást és 
fistulaképződést mutató vörös, fájdalmatlan vagy ese
tenként fájdalmas csomók az alszárakon m ajd test- 
szerte is; 2. a betegek kortörténetében alkoholos toxico
mania; 3. feszes, fájdalmas ízületek; 4. a betegek 
szérum ában és vizeletében emelkedett pancreaserede- 
tű  enzimértékek. Mivel a kórkép hátterében m eghúzó
dó pancreasbetegség tünetm entes lehet, ezért a pancre
atogen panniculitis a hasnyálm irigy betegségeinek fi
gyelmet érdem lő markere. Szövettani képe pathogno- 
micus. Patomechanizrmisa nem  teljesen tisztázott: a 
pancreastól távoli szövetekben kialakuló zsírnekrózis 
valószínűleg haematogen ú ton szállított pancreasere- 
detű enzimek hatására keletkezik. A dolgozatban két 
pancreatogen panniculitisben szenvedő beteg kerül be
m utatásra. M indkettőt bőrgyógyász konziliárius azo
nosította. Beutalási diagnózisuk félrevezető volt: az első 
esetben „erythem a nodosum ”, a másodiknál „gyógy- 
szerexanthema”. A meghatározó pancreasbetegség 
m indkét bem utatott betegnél idült alkoholizmus tala
ján kialakult hasnyálmirigy-gyulladás volt, pseudocys- 
tával.

Kulcsszavak: adipocyták, zsírszövet, pancreatitis, pancreastu- 
morok, panniculitis

Míg a heveny hasnyálmirigy-gyulladást kísérő önemész- 
tődés és a m irigy közvetlen környezetének pancreasere- 
detű enzimek okozta zsírelhalása jól ismert, az m ár ke
vésbé köztudott, hogy a keringés közvetítésével, ugyan
ezek az enzimek, igen ritkán, távoli szövetekben és szer
vekben is gócos zsírelhalást idézhetnek elő. Ilyenkor 
beszélünk a pancreatogen panniculitisről. Kuriozitása, 
valamint más subcutan csomóképződéssel járó  kór
képekkel való könnyű összetéveszthetősége, s az esetek 
többségében gyors gyógyhajlama m iatt valószínű, hogy 
alig kerül felismerésre.

Az általunk ism ert irodalm i adatok szerint a közölt 
esetek száma csak valamivel haladja meg a százat, s a *

* Jelenlegi munkahelye: Petz Aladár Kórház, Győr, II. Belgyógyászati 
Osztály

On the pancreatogen panniculitis in connection with 
two cases. The rarest and hardly known com plication of 
pancreas diseases is the subcutaneous nodular fat 
necrosis, a special type of panniculitides. It is mostly 
associated with pancreatitis and adenocarcinom a of 
pancreas. Its diagnostic criteria are (1) red painless or 
occasionally painful nodules showing a tendency of co
alescence, emollition and fistulation on the lower ext
rem ities and later anywhere on the body, (2) alcoholic 
case-history, (3) tense, painful joints, (4) elevated pan
creatic enzyme levels in the blood and urine. Since the 
underly ing pancreas diseases may be asym ptom atic, 
the pancreatogen panniculitis should be considered as 
a notew orthy marker of them . The histologic findings 
are pathognom ic. In pancreatogen panniculitis in all 
likelihood the remote foci of adiponecrosis are due to 
the local action of pancreatic lipolytic enzymes carried 
by the blood. The question has not been settled yet. In 
this article there are presented two cases of pancreato
gen panniculitis, recognized by the consultant derm a
tologist. Referral diagnoses of both cases were m islead
ing: “erythem a nodosum ” in the first case and  “drug 
erup tion" in the second one. The determ inant underly
ing pancreas disease in bo th  cases was pancreatitis with 
pseudocyst resulted from  alcoholic toxicomany.

Key words: adipocytes, adipose tissue, pancreatitis, pancreas 
neoplasms, panniculitis

pancreas ritkaságnak éppen nem  m ondható betegségei
vel m indössze 2-3% -ban társul (28). A legkülönbözőbb 
okokból kialakult akut és krónikus (recidiváló) pancrea- 
titisek  (12, 23, 29) és a pancreas tum orainak (17, 20, 24) 
kísérőjeként írták le. így előfordult m ár pancreas-pseu- 
docystával (29), cholelithiasissal (4) és pancreasvezeték 
kövével szövődött, valam int traum át követő pancreati- 
tisszel (20). Leírták pancreas divisummal is (6). Észlelték 
önm agában, a pancreas m inden kim utatható betegsége 
nélkül (18), és volt m ár olyan eset is, am ikor a nodularis 
zsírnekrózis volt a tünetm entes pancreatitis egyetlen jele 
(2,15). Megfigyelték alfa-1 tripszininhibitor elégtelenség 
következményeként (30). Nem éri el a 25-öt sem azon 
publikált esetek száma, am ikor pancreas adenocarcino- 
m ával észlelték (17,20,24). Egy esetben pedig pancreasz- 
szal szomszédos szerv carcinomájával társult (19).
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A zsírnekrózis első leírása Chaiaritól (1883), illetve 
Hansem anntól (1889) szárm azik (8, 16). Langerhans 
(1890) feltételezte először, hogy egyes zsírnekrózissal 
járó kórképek összefüggenek a hasnyálmiriggyel (16). 
Csak 76 év múlva, 1967-ben De Graciansky (9) kü lö 
nítette el a pancreatogen pannicu litist a Pfeifer (1982), 
Wéber (1928) és Christian (1928) neveivel fémjelzett 
„panniculitis nodularis febrilis nonsuppurativa” néven 
ism ert szindróm ától, mint annak  a pancreas betegségei
hez társult, beolvadással járó (liquefying) változatát. A 
pancreaseredetű enzimek h ipotetikus szerepét még 
1903-ban Wells, majd 1935-ben Nealand  és Ellis m egfo
galmazták (22), s ez még ma sem  lezárt kérdés. A kórkép 
pontos szövettani leírása Szym ansky és Bluefarbtól (29) 
szárm azik (1961).

A tatabányai Szent Borbála K órház III. Belosztályán 
1992-ben, s az I. Belosztályán 1995-ben volt alkalm unk 
találkozni a kórképpel. M indkét esetünket a konzultáns 
bőrgyógyász azonosította. Hazai közléssel nem találkoz
tunk.

Esetismertetés
1. eset: 1992. 07. 23-án került felvételre kórházunk III. Bel
gyógyászati Osztályára a cachexiás, 77 éves férfi, akit élete előző 
14 évében 15 alkalommal ápoltak ugyenezen a belgyógyászati 
részlegen alkoholizmusával kapcsolatos gastrointestinalis szö
vődmények miatt. Két alkalommal marsupialistio is történt 
pancreas pseudocysta miatt. Beutalási dignózisa „erythema 
nodosum” volt. Elmondta, hogy két hete jelentek meg bőrkiüté
sei, lázas izgalommal járó görcsös hasi fájdalmak kíséretében. 
Láza azóta nem volt, hasi panaszai elmúltak, kiütései viszont 
újabb és újabb területeken jelentek meg.

A fizikális vizsgálat során 2 harántujjal nagyobb májat, 
köldök körüli nyomásérzékenységet, mk. alsó végtagon és ke
zein a kisízületek fájdalmas duzzanatát találtuk. Igen jellegzete
sek voltak azok az 1-5 cm-es átmérőjű, élénkvörös, elmosódott 
szélű bőrpírral kísért, nyomásérzékeny subcutan csomók (szá
mukat illetően 15-20), amelyek lábfejein, lábszárain (1. és 2. 
ábra), farpofáin, törzsén, a felkarokon, arcán és a hajas fejbőrön 
voltak találhatók. A nagyobbak összeolvadási hajlamot és 
közepükön felpuhulást mutattak. A csomók a fasciák felett el
mozdíthatok voltak. A belgyógyászati osztályon történt egy 
hetes vizsgálati idő alatt lázas nem volt, de újabb csomók cso
portos megjelenését észleltük. Közérzete kifejezetten jónak volt 
mondható: többször kérte hazabocsátását.

1. ábra: Az alszárakon észlelt panniculitises nodusok 
és bokaduzzanat (1. eset)

2. ábra: Pancreatogen panniculitist kísérő fájdalmas ízületi 
duzzanat és panniculitises nodusok a bokák körül (1. eset)

3. ábra: A jobb vállövön és hónaljredőben észlelt 
panniculitises infiltratumok (2. eset)

4. ábra: Gócos zsírelhalás képe HE festéssel (1. eset)
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Laboratóriumi leletei közül ki kell emelni a magas vörös- 
vérsejt-süllyedést (68 mm/h), a leukocytosist (18 G/l), az ala
csonyabb szérum összfehérje értéket (65 g/l), az emelkedett 
GGT-t (466 IU/1), a magas szérum amiláz (91792 IU/1) és 
szérum lipáz (665 IU/1) értéket.

A konzultáns bőrgyógyász a beteg toxicomaniája, évek óta 
ismétlődő hasnyálmirigy-gyulladásai és a szérumban mért ma
gas amiláz és lipáz értékek alapján pancreatogen panniculitist 
véleményezett, amelynek bizonyítására a csomókból punch- 
biopszia történt. A szövettani vizsgálat ezt a diagnózist meg
erősítette (4. és 5. ábra).

A beteg hasi UH-vizsgálata a hasnyálmirigy feji részében 
cseresznyényi cystát igazolt. Ennek műtéti megoldására kórhá
zunk Általános Sebészeti Osztályára került, ahol cysto-gastro- 
stomiát végeztek. A műtétet követő napokban a beteg bőrjelen
ségei és ízületi panaszai meglepő gyorsasággal visszahúzódtak. 
Sajnos, a beteg a műtét utáni 12. napon, felső gastrointestinalis 
vérzés következményei miatt, hirtelen meghalt.

A boncolás során kitejedt, többgócú hasnyálmirigy-elhalást 
találtak, amely elérte a 3 évvel megelőzően történt cysto-gast- 
rostomia varratait is. A nyelőcső-cardia átmenet felett pedig, 
jelentős nyálkahártyahiányt, ennek területén kis érátmetszetet 
találtak. A halál oka ezen érből történt elvérzéses shock volt.

2. eset: Az igen rossz általános állapotban beszállított 47 
éves férfit 1995.01.07-én vették fel kórházunk I. Belgyógyászati 
Osztályára. Beutalási diagnózisai „peritonitis” és „gyógyszer- 
exanthema” voltak. 1985 óta alkoholos toxicomaniában szenve
dett, s két éve volt ismert krónikus toxikus hepatitise és 
alkoholos polyneuropathiája.

Elmondta, hogy panaszai kb. 1 hónapja kezdődtek, magas 
lázzal (39,8 °C) és köldök körüli heves görcsös fájdalmakkal. 
Visszatérő lázas mozgalmak mellett étvágytalanná vált, hány
ingertől kísért hasi fájdalmak kínozták. Egy hónap alatt 12 kg- 
ot fogyott. Széklete híg és világos lett. Sárgasága nem volt. 
Felvétele előtt 2 héttel jelentek meg egyforma, alig borsónyi- 
babnyi, halvány, nem viszkető, nyomásérzékeny kiütései, tö
megesen és egyidejűleg, amelyek testét és végtagjait is elborí
tották, s a fasciák felett jól elmozdítható csomók formájában 
voltak tapinthatók. Felpuhulást vagy összeolvadást nem mu
tattak. Háziorvosa a monomorf bőrjelenségeket azoknak az 
antibiotikumoknak tulajdonította, amelyeket az intermittáló 
láz miatt rendelt. A kiütések megjelenésével egy időben bokáin 
és kisízületein heveny rheumához hasonló fájdalmas duzza
nat, csípőin és vállain feszesség és mozgáskorlátozottság kez
dődött.

A fizikális vizsgálat során 2 harántujjal nagyobb májat, ne
hezen betapintható, fájdalmas hasat és ascitest észleltünk. 
Izomzata sorvadt volt. A mellkas rtg-vizsgálata alkalmával a bal 
pleurasinusban 2 ujjnyi exsudatum volt kimutatható.

Laboratóriumi leletei közül kórosnak bizonyultak a vörös- 
vérsejt-süllyedés (96 mm/h), a fvs szám (17,6 G/l), a szérum 
összfehérje (53 g/l), a szérum amiláz (64 780 IU/1) és a szérum 
lipáz (664 IU/1). A szérumban mérhető enzimértékek a májbe
tegség biokémiai aktivitására nem utaltak.

A konzultáns bőrgyógyász a toxicomaniás kortörténetet és 
a magas pancreaseredetű enzimértékeket kísérő subcutan cso
mókat mérlegelve, felvetette a pancreatogen panniculitis lehe
tőségét is. A csomókból készült biopsziás minta szövettani le
lete később megerősítette ezt a feltételezést.

A közel három hónapos megfigyelés alatt a beteg álla
pota tovább romlott, bár lázas már nem volt. Sem a CT-vizs- 
gálattal, sem a többször is megismételt UH-vizsgálattal nem 
találtunk műtéti megoldást igénylő hasnyálmirigy-elválto
zást.

Az egyre növekvő ascitesből ismételten vett minták elem
zése 2 M IU/1 feletti amiláz értéket mutatott, s ez pancreas- 
sipoly fennállását valószínűsítette. A továbbélés egyetlen esé
lyét a feltételezhető pancreasfistula felkutatása és annak 
műtéti megoldása, valamint a jejunalis táplálás megkezdése 
jelenthette, ezért a beteget erre kompentens osztályra, a fővá
rosi Szent Imre Kórház III. sz. Belgyógyászati Osztályára he
lyeztük át.

Az áthelyezés előtt a beteget ismét megvizsgálta a konzul
táns bőrgyógyász. A korábbi bőrjelenségek helyein, az épnek 
látszó bőrön finom behúzódásokat talált, melyek ujjnyomás- 
ra lencsényi-babnyi fájdalmatlan subcutan göböknek bi

zonyultak, s különös, hóropogásszerű, nyikorgó tapintási 
leletet adtak. A belőlük készült punch-biopsziás mintát 
kiemelve, jól látható volt a subcutis szintjében a morzsa- 
lékony, szürkésfehér, fogpasztaszerű massza, melynek szövet
tani beágyazása nem sikerült, azonban a kémiai elemzés 
során kalcium depozitumnak bizonyult. Ezek mellett a beteg
nek főleg a hajlataiban és a nyakán tenyérnyi vagy még na
gyobb, szabálytalan alakú, élénkvörös,kiemelkedő peremmel 
szegélyezett, középső részein besüppedő és inkább sárgás 
színű plakkok voltak láthatók (3. ábra). A szegélyek szövet
tani vizsgálata szintén pancreatogen panniculitist igazolt (6. 
ábra).

A beteg az áthelyezést követő 11. napon hirtelen meghalt, 
ugyancsak oesophagus varix ruptura tünetei között.

A boncolás a pancreas feji részének csaknem teljes elhalását 
tárta fel, benne gennyes-véres bennékű cseresznyényi pseudo- 
cystával. Fistulát ugyan nem találtak, de megállapítható volt, 
hogy a rupturált ductus pancreaticusból a hasnyálmirigy en
zimjei a duodenum mentén a hasüregbe, ill. a hashártya fel
színére szivárogtak, s azon súlyos, diffúz, fibrines-gennyes 
hashártyagyulladást idéztek elő. Terminálisán pneumonia is 
fellépett. Halálát közvetlenül elvérzés okozta, az oesophagus 
rupturált varixaiból.

5. ábra: Mészkicsapódás a gócos zsírelhalásban, HE festéssel 
(Leset)

6. ábra: Gócos zsírelhalás képe HE festéssel: „shadowy walls”, 
„ghost-like cells” (2. eset)
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Megbeszélés

A prognosztikai jelentőségű k lin ikai kép alapján a 
pancreatogen panniculitis két változatát lehet m egkü
lönböztetni:

Benignus form áját leginkább ak u t pancreatitis h e 
veny fellobbanásával együtt figyelték m eg (5,7,12,18,23,
25). A férfi: nő arány ebben a csoportban  3:1, a betegek 
átlagos életkora a 3-4. életévtizedre esik, s jellegzetes 
anam nesztikus adat náluk az idült alkoholizmus. A tö b b 
nyire fájdalmatlan, de nyomásérzékeny subcutan cso
m ók  főleg a betegek lábszárain jelennek  meg, szám uk 
nem  nagy. A farpofákon, törzsön és végtagokon szó ród 
va, az újabb shubok az arcot és hajas fejbőrt többnyire 
szabadon hagyják. A kéz és láb kisízületei, a bokák és 
több más ízület is megduzzadnak, feszessé válnak, s a 
helyzetváltoztatás emiatt fájdalmas lesz. A nagyobb cso
m ók konfluációt és beolvadást m utathatnak. Ha á ttö r 
nek, olajos konzisztenciájú, opaleszkáló, zavaros anyag 
ü rü l belőlük, am ely bőségesen ta rta lm az  szabad és el- 
szappanosított zsírsavakat, valam int lipázokat. A kórkép  
benignitását a beteg jó általános állapota m ellett a 
csom óknak az alapbetegség gyógykezelésével m utato tt 
szinkron oldódása igazolja: nyom nélkül, vagy enyhe be- 
húzódással, esetleg halvány pigm entáció visszahagyásá
val, gyorsan gyógyulnak.

Malignus változata pancreas adenocarcinom ával (10, 
19, 24, 26, 28), főleg annak ritka  acinosus változatával 
együtt fordul elő (17). A nemek aránya itt 5:1, a férfiak 
túlsúlyával. A betegek átlagos életkora 60 év felett van, és 
az anam nézisükre nem jellemző az idült alkoholizmus. A 
shubokban megjelenő, gyakran fájdalmas, a fasciákkal 
össze nem kapaszkodó vörös csom ók  számosak, konf
luációt, beolvadást és fisztulaképződést mutatnak. Leg
először az alszárakon és bokákon jelennek meg, de test- 
szerte szóródva az arcot és fe jbőrt sem kímélik. A shu- 
bokat interm ittáló, néha magas láz kíséri. Súlyos csont-, 
ízületi- és gerincfájdalmak keletkeznek, amit a csontvelő 
zsírszövetének és a periarticularis, ill. in traarticularis 
zsírpárnák érintettsége okoz (1, 7, 12, 17, 20, 31). A 
betegek anaem iássá válnak, pleuralis, peritonealis, ese t
leg pericardialis exsudatio észlelhető. Általános állapo
tuk  súlyosságával a polyserositis és az arthritis ko rre lá 
ciót mutat (2, 10, 12, 23). A pancreatogen panniculitis 
ezen változatának prognózisát azok  a távoli m etastasisok 
határozzák m eg, amelyek a subcu tan  csomók m egjelené
sekor már az esetek felében m egtalálhatók. A betegek tú l
élési ideje a diagnózis felállítása u tán  átlagosan 5,9 h ó 
nap (10).

A laboratórium i leletek közül m indkét változatot m a
gas We érték  (60-80 mm/h) és emelkedett fvs szám  
(16-20 G/l) jellemzi. A paraneoplasticus típusánál je len 
tős (> 5%) perifériás eosinophilia is megfigyelhető (2,10, 
19, 20, 23, 24). További érdekes és mindmáig nem  ér
telmezett különbség közöttük, hogy  míg a pancreati- 
tishez társuló formánál a m agas szérum  és vizelet am i- 
lázértékek a jellemzők, addig a paraneoplasticus válto
zatnál inkább a lipáz emelkedése figyelhető meg, n o rm á 
lis vagy ahhoz közeli am ilázértékek mellett (10,28).

Szövettani képe rendkívül jellegzetes (29). A subcutis- 
ban gócosan elhelyezkedő lobuláris zsírnekrózisok lá t
hatók, amelyeket a magjukat vesztett,„szellemsejt”-szerű

(„ghost like cells”) adipocyták és azok elm osódottan fes- 
tődő sejtm em bránjai („shadowy walls”) különböztetnek 
meg m inden más panniculitistől, és a zsírszöveti récének 
árnyékszerű lenyomatát adják. A nekrózisok területén a 
másodlagos kalciumkicsapódás HE festéssel basophil 
granulum ként tűnik elő (25). Vasculitis nem  jellemző a 
pancreatogen panniculitis szövettani leletére.

A nagyszámú, egym ástól alig m egkülönböztethető al- 
szári csomóképződéssel járó kórkép diagnosztikája 
szakkonzíliumot igénylő, nem  könnyű feladat (5,11,14, 
15,20). A pancreatogen panniculitis szempontjából a leg
fontosabb differenciáldiagnosztikai problém át jelentő 
kórképek az erythem a nodosum , a polyarteritis nodosa 
(PAN) és a Pfeifer-W eber-Christian-féle betegség (1. és 
2. táblázat).

1. táblázat: Subcutan csomóképződést okozó kórképek

Thrombophlebitisek
Mély vasculitisek

Erythema nodosum 
Vasculitis nodularis 
Periarteritis nodosa (PAN)

Panniculitisek (2. táblázat)
Infectiosus kórképek 

Subcutan mycosisok 
Gumma syphiliticum 
Pyogen folyamatok és sepsis

Autoimmun kórképek 
Scleroderma 
Dermatomyositis 
Lupus erythematosus 
Polymyositis 
Reumás csomók

Egyéb ismert betegségek subcutan manifesztációi 
Leukaemia 
Sarcoidosis 
Granuloma anulare 
Köszvény

Tumorok
Tu metastasisok 
Lipomák

2. táblázat: Panniculitisek

Idiopátiás
Pfeifer-Weber-Christian-szindróma 
Rothmann-Makai-szindróma 
Panniculitis migrans (Pinol-Villanova) 
Cytophag hisztiocitás panniculitis

Enzimatikus
Alfa-1 antitripszin hiányát kísérő panniculitis 
Pancreatogen panniculitis

Fizikai okra visszavezethető 
Cold panniculitis 
Traumás panniculitis 
Factitial (psychogen) panniculitis

Gyógyszeres eredetű
Poststeroid panniculitis 
Jód, bróm okozta panniculitis

Újszülöttkori
Adiponecrosis subcutanea neonatorum 
Sclerema adiposum neonatorum

Idegen test okozta (paraffin v. szilikon)
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A pancreatogen panniculitist m inden más alszári 
csomóképződéstől jól megkülönböztethetővé teszi a 
pancreasszal való kapcsolata, bár az irodalmi adatok 
alapján ez ritka konstelláció. Azonban előfordul, hogy 
korai szakban a pancreas betegségei tünetmentesek, te 
hát gondolni kell erre a lehetőségre is. Ezért, ha: 1. fájdal
m atlan vörös csomók jelennek meg olyan beteg lábszá
rain, 2. akiknek kortörténetében idült alkoholizmus sze
repel, 3. s a csomóképződést rheum aszerű ízületi fájdal
m ak kísérik, 4. el kell végezni a beteg szérum ában és vize
letében a pancreaseredetű enzimek vizsgálatát.

A paraneoplasticus pancreatogen panniculitis diag
nosztikájára De Graciansky (9) az alábbi tetralógiát adta 
meg: 1. fluktuációt mutató subcutan csomók; 2. antibioti
kum okra nem reagáló láz; 3. perifériás eosinophilia; 4. 
fájdalmas csontok és ízületek.

Patomechanizmusa mindmáig vitatott. A pancreato
gen panniculitisben szenvedő betegek subcutan zsírel
halásaiból, fájdalmas ízületeik izzadmányából és csont- 
nekrózisaiból vett váladékm intákban nagy mennyiség
ben találhatók elszappanosított és szabad zsírsavak, 
neutrális zsírok, trigliceridek és zsírbontó enzimek. A fel- 
tételezések szerint a lymphohaem atogen úton szállított 
pancreaseredetű lipolitikus enzimek a zsírsejtek lipidjeit 
trigliceridekre és zsírsavakra bontják. Ez utóbbiak a 
m indig jelen lévő kalciumionokkal szappanokat alkot
nak és kicsapódnak. A gyulladást és a zsírnekrózist való
színűleg a lipázok, a szappanok és az adipocyták m em b
ránjaiból felszabaduló gyulladáskeltő lipidderivátum ok 
együttes hatása okozhatja.

Ezt a hipotézist számos klinikai és kísérletes megfi
gyelés teszi vitathatóvá, amelyekre csak utalunk (3, 10, 
13, 20, 22, 28, 30). Kiemeljük közülük azt a szembetűnő 
ellentmondást, amely a pancreas megbetegedéseinek 
köztudottan magas incidenciája és a pancreatogen pan
niculitis feltűnő ritkasága között észlelhető (28).

Más potenciális patogenetikai faktorokat is megvizs
gáltak. így azokat a különböző, pancreasszal kapcsolatos 
izoantitesteket és immunkomplexeket is, amelyek a zsír- 
nekrózisban szenvedők szérum ában m indig jelen van
nak. Szerepüket csak additívnek tartják, s m int a komple
m entrendszer és a másodlagos szöveti gyulladás leghatá
sosabb aktivátorai vannak jelen (2,12,21,23).

Az enzim inhibitorok (antilipázok és antiproteázok) 
hipotetikus közrem űködését m ár De Graciansky is m ér
legelte (9), de eddig csak az alfa-1 antitripszin elégtelen
ségéről számoltak be, egy a pancretogen panniculitishez 
nagyon hasonló kórképben (30). Ezen kérdés további ku
tatása még hozhat meglepő fordulatot a zsírnekrózis 
jobb megértésében, m ert vonzó magyarázatát adná a 
szelektív zsírnekrózisnak és megoldást jelentene a leg
több felsorolt ellentm ondásra is.

Az em beri testet borító zsírszöveti takaró (corpus 
adiposum ) kóros történései a két alsó végtagon a leggya
koribbak. E szelektív zsírnekrózisnak nevezett predilek- 
ció a pancreatogen panniculitis egy további tisztázatlan 
problémája, amelynek csak spekulatív magyarázta van 
(31).

A zsírnekrózis gyors kialakulásában és látványos gyó
gyulásában lényeges szerepet tulajdonítanak annak a kü
lönleges kapcsolatnak, amely az adipocyták és az őket el
látó kapillárishurok között áll fenn (31). M inden egyes

zsírsejtnek ugyanis saját kapillárisa van, így a zsírsejt
m em brán és a kapillárisendothel egyetlen, egységes le
mezzé olvad össze. Ez a szoros m em bránkapcsolat lehe
tővé teszi a lipidek és a hozzájuk kötött lipolitikus enzi
mek szelektív és gyors felvételét a keringésből, illetve a 
trigliceridek és szabad zsírsavak hasonló gyors leadását 
az érlum enbe (3,11,31).

Külön figyelmet érdem el egy újabb közlemény 
(1990), amelynek szerzői először szolgáltattak bizonyí
tékot a pancreaseredetű lipázoknak a pancretogen pan
niculitis patom echanizm usában vitt szerepéről (10). 
Dhawan és munkatársai (1990) a hasnyálm irigy adeno- 
carcinom ában szenvedő betegük zsírnekrózisából vett 
szövetmintát pancreaseredetű lipáz elleni m onoklonális 
antitesttel kezelték, majd a kicsapódást im m unperoxidáz 
technikával tették láthatóvá. Sikerült a sérült adipocyták 
plazmájában azonosítani a pancreaseredetű lipázokat, 
amelyeket elektronm ikroszkóos készítményben is loka
lizálni tudtak.

Közleményünkkel szeretnénk felhívni a hasnyálm i
rigy betegségeinek alarm írozó általános tüneteivel el
foglalt klinikusok figyelmét a gyakran nem  méltányolt, 
vagy fel sem ismert, s m úlékonyságukban is rendkívül 
színes bőrjelenségekre, m elyek a pancreatitiseket és a 
hasnyálmirigy rákját kísérhetik. A bőrtünetek gyakran 
komoly belsőszervi elváltozásokra utalhatnak. Segítsé
gükkel a diagnózist ham arabb felállítva, értékes időt 
nyerhetünk a betegek gyógyításában.
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HÍREK

A Magyar Életbiztosítási Orvostani Társa
ság, a Magyar Önkéntes Egészségpénztá
rak Szövetsége együttesen szervezi az I. 
Nemzetközi Önkéntes Egészségpénztár 
Konferenciát Budapesten, 1997. szeptem
ber 18-19-én.
A konferencia célja, hogy elismert nem
zetközi és hazai szakemberek előadását 
követően megvitassák azon kérdéseket, 
melyek az önkéntes egészségpénztárak 
működését elősegítik, beleértve az alapí
tás gondjait, a fenntartás és működtetés 
feltételrendszerét, a működés orvosi, biz
tosítási, közgazdasági és jogi vonatkozá
sait, továbbá az Országos Egészségbizto
sítási Pénztárral való kapcsolat formáit.

A konferencián plenáris üléseket köve
tően párhuzamos szekciókban műhely- 
beszélgetések keretében a fenti kérdések 
bármely részletének megvitatására is sor 
kerülhet.
A konferencia helye: Budapest, Hotel Mar
riott
Ideje: 1997. szeptember 18-19. 
Regisztrációs díj: 18.000,- Ft 
Jelentkezés: Prof. Dr. Fehér János Buda
pest, Szentkirályi u. 46. H-1088 
Tel/Fax: (36-1) 117-4548 
E-mail: FEHER@bel2.sote.hu 
Előzetes program 
1997. szeptember 18. (Csütörtök)
09.30 Megnyitó
10.00-14.00 Plenáris előadások 
Az egészségügyi finanszírozás távlatai.
Az önkéntes egészségpénztárak helye a 
magyar egészségügyben.
Közép- és kelet-európai államok egész
ségügyi finanszírozási modelljei. 
Hazánkkal szomszédos államok egészség- 
ügyi ellátásának állami finanszírozása és 
az önkéntes egészségpénztárak kapcsoló
dása.
Managed care az Egyesült Államokban. 
Egészségügyi finanszírozási reformjavas
latok.
A WHO egészségügyi reform és finanszí
rozási politikája.

A köz és a magán viszonya az egészség- 
ügyi ellátó rendszerben napjainkban.
14.00- 15.00 Ebédszünet
15.00- 17.30 Előadások
Az egészségpénztárak finanszírozási dön
téseinek tudományos alapjai és lehetséges 
mechanizmusai: tudományos alapú egész
ségügy és társadalmi konszenzus.
Managed care az USA változó egészség- 
ügyi ellátásában.
A rendszerváltás egészség(ügy)i követel
ményei.
A Németországi betegbiztosítási lehetősé
gek egy klasszikus önsegélyező pénztár 
példája alapján.
Fogászati ellátás az egészségpénztárak
ban.
A kötelező egészségbiztosítás tapasztala
tai Magyarországon.
A társadalmi kommunikáció lehetőségei 
az egészségügyben.
A társadalombiztosítás és az Önkéntes 
Egészségpénztárak lehetséges kapcsoló
dásai.
Az Önkéntes Egészségpénztárak szerepe a 
magyar egészségügyben.
1997. szeptember 18. (Csütörtök)
Szekcióülések
Egészségügyi szolgáltatók, a szolgáltatá
sok minősége, az egészségügyi reform je
lentősége.
Vagyonkezelés, letétkezelés, számlakeze
lés, gazdálkodásnyilvántartás 
A Pénztártanács terveinek ismertetése 
Az egészségpénztárak potenciális moz
gástere, a fejlődés lehetséges irányai 
A Pénztárfelügyelet szervezeti felépítése, 
helye, szerepe
A Pénztárfelügyelet ügyfélszolgálata 
A pénztárak helyzete az adatok tükrében 
Felügyeleti ellenőrzés tapasztalatai 
1997. szeptember 19. (Péntek)
09.00- 11.00 Szekcióülések
Reklám, marketing, PR a nonprofit egész
ségpénztáraknál.
Az egészségpénztárak együttműködésé
nek lehetőségei.
Az egészségpénztárak működésének jogi 
feltételei, önsegélyezés az egészségpénztá
raknál, az egészségpénztárak ügyvitele, 
szoftverbemutató
11.00- 11.30 Kávészünet

11.30-13.00 Plenáris ülés 
Javaslatok, előterjesztésének megfogal
mazása
A konferencia zárása 
Sajtótájékoztató

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat 
1095 Bp. Mester u. 45. értékesítésre, ill. 
bérbeadásra kínál fel 1 db aufex artrosco- 
pe gépet.
Érdeklődni lehet: Pótor Miklós gazdasági 
vezetőnél munkaidőben a 215-2407-es te
lefonszámon.

Debrecen Batthyány utcában földszinten, 
orvosi rendelőnek kialakított helyiség ki
adó.
Érdeklődni: 18 óra után az 52-326-844-es 
telefonon

Dr. Demeter Jolán 21803-as számú orvosi 
bélyegzője elveszett. Lenyomata érvényte
len.

A Jámbor Gréte Időskutatási Alapítvány
pályadíjait 1997-ben az alapító Brunner 
Zoltánná nyújtotta át Prof. Dr. Iván László 
Ph. D. elnöknek, Dr. Pauka Tibor elnöknek 
és Regius Ottó igazgatóhelyettesnek.

A Jámbor Gréte Idősgondozási Alapít
vány pályadíjait az alapító Brunner Zol
tánná a következőknek nyújtotta át Nagy- 
né Dr. Nagy Katalin főigazgató főorvos, 
kandidátus, Dr. Burger Mónika orvosigaz
gató, dr. Sásdi Antal osztályvezető főor
vos, Borsányiné Schmidt Éva ápolási igaz
gató, Vágány Tamásné ápolási igazgató, 
Kövesdi Gabriella szociális szervezési osz
tályvezető, Kiss Jánosné osztályvezető fő
nővér, Németh Márta osztályvezető főnő
vér h., Buday Péterné, Cserey Ágnes, Gaj
dos Annamária, Keszthelyi Dóra, Kövesdi 
Péterné.
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

GYERMEKSEBÉSZET

Az acut hasi fájdalom gyermekkor
ban. Davenport, M. (King’s College 
Hospital, London): BMJ, 1996, 312, 
498.

A szerző -  angol irodalom ból idézett 
-  adatai szerint, az acut hasi fájdal
m ak miatt kórházi ápolásra szoruló 
gyermekek 35%-a kerül műtétre, 
65%-a m űtét nélkül távozik. A m űté
tek kb . 4 / 5 része acut appendicitis m i
att történik, V5-e egyéb okok miatt. A 
nem  operált betegek m integy felénél 
deríthető fel a fájdalm at kiváltó ok, 
m ásik fele aspecifikus „colica abdo
m inis” diagnózissal távozik. A köz
lemény a háziorvos igényeinek meg
felelően tárgyalja a gyermekkori hasi 
fájdalmak differenciáldiagnosztiká
ját.

Az anamnézisben tisztázni kell, 
hogy m ióta tart a betegség, voltak-e 
m ár megelőzően is hasonló epizódok. 
Görcsös hasfájásnál tudn i kell, hogy a 
görcsök periodikusak-e. Állandó jel
legű fájdalomnál lényeges, hogy rosz- 
szabbodó vagy javuló tendenciát mu
tat-e.

A fiziká lis vizsgálat m utatja meg, 
hogy a nyomásérzékenység körülírt-e 
vagy diffúz, hogy m indig ugyanott 
váltható-e ki vagy helyét változtatja, 
és hogy állandó-e, vagy hol elmúlik, 
hol újra jelentkezik. A nem  specifikus 
hasfájás általában bizonytalan, a köl
dök köré lokalizálódik és görcsös. Az 
acut appendicitis fájdalma körülhatá
rolt, egyoldali és rosszabbodik. Durva 
vagy türelm etlen tapintás ál-acut hasi 
tüneteket válthat ki. A fizikális vizs
gálat megismétlése néhány óra múlva 
tisztázhatja, hogy a folyamat progre- 
diál-e.

Az acut appendicitis oka lehet lym
phoid hyperplasia, mely a féregnyúl- 
Vány lum enét lezárja. Általában idő
sebb gyermekeknél, bizonytalan köl
dök körüli fájdalommal, étvágytalan
sággal, egy-egy hányással kezdődik. 
Később a fájdalom a jobb alhasba 
vándorol és egyre körülírtabb lesz, 
m ozgásra fokozódik, m ajd izomvéde
kezés jelenik meg. A perforáció ál
talában 24 órán belül bekövetkezik, 
diffúz defense jelzi. Az acut appendi
citis klasszikus tünetei a gyermek

betegek mindössze harm adánál je
lentkeznek. A retrocoecalis appendici- 
tist kevés általános tünet és a peri- 
toneális izgalmi jelek hiánya jellemzi. 
Az érzékenység gyakran lumbális. A 
pelvicus appendicitis alsó húgyúti 
vagy nőgyógyászati tünetekkel jelent
kezhet. A csecsemő- és kisdedkori ap
pendicitis ham ar vezet diffúz perito- 
nitishez, mivel a fejletlen cseplesz 
nem határolja el a gyulladásos folya
matot. A tizenéves lányoknál nőgyó
gyászati panaszaik helytelen megíté
lése miatt történik a legtöbb felesleges 
appendectomia. Ez ultrahangvizsgá
lattal elkerülhető.

A lymphadenitis mesenterialist 
gyakran megelőző felső légúti tüne
tek, magas láz, valamint köldök körüli 
vagy jobb alhasi fájdalmak jellemzik, 
peritoneális tünetek nélkül. Urológiai 
betegségek gyakran okoznak hasi fáj
dalmat. Ezek vizelet-, illetve u ltra
hangvizsgálat segítségével zárhatók 
ki.

A szerző az acut hasi fájdalom r it
kább okait táblázatban ismerteti.

Kerényi Imre dr.

Hiatus hernia és gastrooesophagea- 
lis reflux családi halmozódása (eset- 
tanulmány). Chana, J., Crabbe, D. C.
G., Spitz, L. (D epartm ent of Paediat
ric  Surgery, Hospital for Sick Child
ren, Great O rm ond Street, London, 
UK): Eur. J. Pediatr. Surg., 1996, 6, 
175.

A hiatus hernia családi halm ozódá
sára vonatkozó irodalm i adatok á t
tekintése mellett a szerzők egy család 
esettanulm ányát ism ertetik, ahol az 
apa és három  gyermeke egyaránt ko
rai csecsemőkortól kezdve szenvedett 
gastrooesophagealis reflux tüneteitől. 
A hányás, haematemesis m inden eset
ben  a születés utáni első héten jelent
kezett, s m indannyiuknál 16 hónapon 
belül sebészi megoldásra volt szük
ség, mivel konzervatív therapiára tü 
neteik nem  reagáltak. A radiológiai 
és/vagy sebészi lelet m indanyiuknál 
hiatus herniát, illetve nagy hiatus 
oesophageust igazolt. A szerzők meg
állapítják, hogy a rendellenesség eb
ben  a családban autosomalis dom i

náns m ódon öröklődött, am i egybe
vág a korábban mások által tett meg
figyelésekkel (Carré 1970, Goodman 
1950). Míg azonban a korábbi tanul
mányok felnőtt betegeken készültek -  
s így egyéb, a hiatus hern ia  kialakulá
sát elősegítő faktorok (terhesség, do
hányzás, obesitas) szerepe bizonyta
lan - ,  addig jelen dolgozat csecsemő
korban te tt megfigyelései mentesek a 
fenti zavaró tényezőktől.

A Carré által 1991-ben tett javaslat, 
mely az érintett személyek utódainál 
radiológiai szűrést vél célszerűnek, a 
szerzők egyetértenek, hozzátéve, hogy 
a konzervatív therapiára való azonnali 
reagálás elmaradása ezekben az esetek
ben az antireflux műtét indikációját 
kell jelentse.

Király Péter dr.

Iatrogen ileum obstrukció, mint a 
köldökzsinór-leszorítás kompliká
ciója. Chapman-Sheath, P. és mtsai 
(Intensive Care Unit, Great Ormond 
Street Hospital, London, England): 
BMJ, 1996,313, 613.

Szerzők időre, hüvelyi ú ton, 2070 
gramm súllyal született 3 napos új
szülött esetét ismertetik. Terhességi 
anamnesis, magzati ultrahangvizs
gálati eredm énye negatív, a magzatvíz 
meconiumos, a szülés, m ajd adaptá
ciós periódusa eseménytelen volt. Jól 
szopott, passzázszavart nem  észleltek, 
míg harm adik  napos korában hasa 
puffadttá vált, ismételten hányt, natív 
hasi felvételen tágult, levegővel telt 
bélkacsok látszottak, a gyom orból 40 
ml, epésen festenyzett váladékot bo
csátottak le, székletet továbbra is ü rí
tett. Láztalanul, kielégítő általános ál
lapotban, gyom orszonda és iv. folya
dékpótlás m ellett, intestinalis obst
rukció beutaló diagnózissal szállítot
ták szerzők osztályára.

M egérkezéskor elődom borodó, 
ném a hasat, m inor exom phalost, 
széles alapú köldökcsonkot észlel
tek. A sürgős laparotom ia során 
m airotációt, a köldökcsonkban elhe
lyezkedő distalis ileumkacs kö ldök
csat általi leszorítását találták. A nec- 
rotisalt, 2 cm -es bélszakaszt resecal- 
ták, end to en d  anastom osist készí
tettek. Az ú jszü lö tt tünetm entesen  
gyógyult.

Az exom phalos gyakorisága 
1:6000, tarta lm a leggyakrabban dis-
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talis ileum, appendix, Meckel-diver- 
ticulum . Az esetek 50-70%-ában 
egyéb fejlődési rendellenességgel tá r 
sul: cardialis, renalis, malrotatio, tra- 
cheo-oesophagealis fistula, chrom o- 
som a-rendellenesség (13-15, 16-18 
trisom ia), Beckwith-W iedemann sy, 
Cantrell pentalogia. Az irodalomban 7 
hasonló esetet ismertettek. Széles 
alapú, vastag köldökzsinór esetén 
köldöksérv/m inor exomphalos lehe
tőségére mindig gondolni kell.

Az eset konklúzióját szerzők kere
tes megjegyzésként a cikk elején ad 
ják  meg: Bélsérülés megelőzésére a 
köldökcsatot a csonkra a hasfaltól öt 
centiméterre helyezzük fel.

Csáthy László dr.

Méhen belüli intussusceptio, melyet 
Meckel-diverticulum okozta csípőbél 
ileus idézett elő. Gündogdu, H. Z., 
Senocak, M. E. (Department of Pe
diatric Surgery, Hacettepe Universi- 
tesi, TR-06100 Yenisehir-Ankara, T ö
rökország): Eur. J. Pediatr. Surg., 1996, 
6, 52.

A három napos, a terminusban világra 
jö tt fiú újszülött epéset hányt, a hasa 
puffadt. A hasi röntgenfelvételen n é 
hány tágult bélkacs volt látható leve
gő-folyadék szintekkel. A bárium os 
beöntés norm ális tágasságú vastagbe
let mutatott. M űtét alkalmával csípő
bél-elzáródást találtak. Amikor a post- 
atresiás részt megnyitották, 5 cm h o s
szú csöves képletet találtak, am i bél
nyálkahártyával volt fedve. Ezt 
M eckel-diverticulumnak azonosíto t
ták, mivel a bél m esenteriummal el
lenkező oldalon eredt és serosával 
volt borítva.

A bél atresiáknak 0,6-13,1%-a in 
tussusceptio következménye. Szerzők 
megítélése szerint a M eckel-diverti
culum nak oki szerepe volt a m éhen 
belüli intussusceptio és a következ
ményes atresia keletkezésében. A per- 
zisztáló Meckel-diverticulum a csípő
bélbe nyomult. A meconium a te rhes
ség 4. hónapja előtt nem ér a vastag
bélbe. Az intussusceptio, m int a csípő
bél-elzáródás oka a terhesség későbbi 
korában következett be, mivel be te 
geiknek norm ális meconium ürítése 
volt a felvételkor.

Jakobovits A n ta l dr.

HAEMATOLOGIA

Krónikus myeloid leukaemia. Gold
man, J. (Royal Postgraduate Med. 
School, H am m ersm ith Hospital, Lon
don, Egyesült Királyság): BMJ, 1997, 
314,657.

A folyóirat „A klinikai haem atologia 
abc-je” rovatában a szerző áttekinti a 
krónikus myeloid leukaemia (CML) 
legújabb szemléletét, gyakorlatilag 
felfrissíti az olvasó emlékezetét az ak
tuális kérdésekről, ezért o rvostan
hallgatóknak és belgyógyászati szak
vizsgára készülő orvosoknak m in
denképpen javasolható. Több közis
m ert dolgot foglal össze, melyeknek 
az ismerete egy referátum form á
jában fölösleges lenne. Ami viszony
lag kevéssé ism ert, azt a sorok között 
lehet megtalálni. Az Egyesült Király
ságban évente 700 új megbetegedést 
állapítanak meg és az évi incidencia 
1,5-nek felel meg 100 000 lakosra vo
natkoztatva, leggyakrabban 40-60 év 
közötti em berekben, a férfiak enyhe 
túlsúlyával. A betegség lefolyása az 
esetek 2/3-ában krónikus vagyis stabil, 
jóllehet ez a folyamat fokozatosan 
progresszív szakaszba m egy át, ami
nek a tünetei ismertek. A m aradék 
harm adrészben minden átm enet nél
kül következik be az akut blastos fázis 
V. blastos krízis, akceleráció nélkül. A 
Ph krom oszóm a jelentősége a BCR- 
ABL fúziója következtében jó  35 éve 
ismert. A gyakoribb és ritkábban  elő
forduló klinikai tüneteket táblázatban 
tünteti fel anélkül, hogy ezeknek a 
gyakoriságát megemlítené. Az átlagos 
élettartam  5-6  év, de akadnak olyan 
betegek is, akiknél ez m eghaladja a 15 
évet különösebb kezelés nélkül (kb. 
3%). A folyam at felismerése ru tin  kli
nikai és laboratórium i vizsgálatokkal 
évek óta változatlan. A csontvelő- 
punkció a sejttartalom ról nyújt átte
kintést -  biopszia viszont kiterjedt 
fibrózisról, am i a kórképben szintén 
előfordul. Esetenként m egnézhető a 
serum Bi2 -vitam in-tükör és Bi2 -vita- 
min-kötő kapacitás a beteg és a csa
ládtagok HLA típusával együtt.

A szerző fontosnak tartja , hogy a 
betegség felismerésekor őszintén be
szélgessen el a betegével, vázolva a le
hetőségeket kitérve arra, hogy életvi
telét éveken át nem kell megváltoztat
nia. Éppen ezért hasznos, ha a beteg 
egy brosúrából tisztába jön  betegsé
gének a lényegével és további kilátá

saival. Fontos az a megállapítása, 
hogy CML-s nőbeteg rendszerint ki
hordhatja terhességét.

A kezelés egyszerűbbé vált. IFN-d 
hatására 70-80%-ban nagyfokú, 
nem ritkán teljes remisszió érhető el, 
melynek során nemcsak a vérkép 
normalizálódik, hanem  a lép is meg
kisebbedik.

Ism ertek az allogén csontvelő
transzplantáció javallatai is. Ezt 60 
évesnél fiatalabb betegeknek kell ja
vasolni, ha van HLA-identikus testvér 
donoruk, ami Európában 30%-ra te
hető. Az előrevetített gyógyulás 60% 
körüli. Autolog őssejtes transzplantá
ciót általában 65 éven felülieknek 
szoktak javasolni, ahol allograft nem 
jöhet szóba. Pontokba foglalva ism er
teti a hydroxyurea-terápia kritériu 
mait, főleg azokban az esetekben, akik 
az IFN -a-t nem tolerálják, majd 
ugyanígy vázolja a busulphan terápia 
szempontjait, jóllehet ez a szer tüdő- 
fibrózist, csontvelő-aplasiát és bőr- 
pigm entációt okozhat.

Blastos fázisban hydroxyurea és 
busulphan mellett szóba jöhet a splen- 
ektom ia is, különösen akkor, ha a ra- 
dio/kem oterápia hatástalan. Helyes 
terápiával a betegeknek 30%-a újra 
krónikus fázisba kerül. Akut lym
phoblastos szak kezelése azonos az 
akut lymphoid leukaemia terápiájá
val. Az ún. második krónikus fázisban 
craniospinalis profilaxis végezhető 
5-6 m ethotrexat injekció intrathe- 
calis beadásával. Mindezeket áttekint
hetően szemlélteti, tulajdonképpen 
azokat foglalva össze, melyeket a nem 
szakembernek is illik ismernie.

Bán András dr.

Rekombináns humán erythropoietin 
myeloma multiplexhez és non-Hodg- 
kin lymphomákhoz társuló anaemi- 
ákban: az adag megállapítása és a 
pozitív reakciók előrejelző folyama
tos felismerése. Cazzola, M. és mtsai 
(Departm ents of Intern. Med. and 
Med. Oncology, Univ. of Pavia and IR- 
CCS Policlinico S. Matteo, Pavia, 
Olaszország; Dep. of Intern. Med., 
Inst. Bordet, Brüsszel, Belgium; Div., 
of Hematol., Osp. Cardarelli, Nápoly, 
Olaszország; Praxis für Hämatolo- 
gie/Onkol., Aachen, Németország; Hó- 
pital de L’Archet, Univ. of Nice, Fran
ciaország; Dep. o f Intern. Med., Univ., 
o f Innsbruck, Ausztria; Div. of Hema-
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tol. Univ. of Florence, Policlinico 
Careggi, Firenze, Olaszország; Dep. of 
Med. Landeskrankenhaus, Graz, 
Ausztria; Centre René Gauducheau, 
Paris, Franciaország; Med. Oncol. 
Univ. of Modena, Olaszország; Dep. of 
Hematology, Hópital Saint Antoine, 
Paris, Franciaország; the Div. of He- 
matol., Ospedale S. Martino, Genova, 
Olaszország; the Div. of Hematol., A. 
Z. St-Jan, Brügge, Belgium; and 
Boehringer M annheim, M onza, 
Olaszország, and Mannheim, N ém et
ország): Blood, 1995,86, 4446.

Idült folyamatok gyakori kísérő tü n e 
te az anaemia, melyben cytokinek, pl. 
IL-1 és tum ornekrózis faktor nagy
m érvű elválasztása figyelhető meg. 
Ezek a fehérjék csökkentik az e ry th 
ropoietin (Epo) termelését, am ellett 
gátolják a csontvelő magvas vörösvér- 
sejtjeinek a szaporodását; viszont 
vannak egyéb faktorok is, melyeknek 
szerepük van a myeloma multiplex 
(MM) és non-H odgkin lymphoma 
(NHL) anaem iájának kialakulásában, 
többek között a csontvelő infiltrációja 
m alignus sejtekkel, ami igen gyakori 
kis malignitású HNL-kban, aztán az 
alapbetegséghez társuló vesekároso
dás, ami együtt jár csökkent Epo te r
meléssel és term észetesen kem oterá
pia is, melyek egyaránt csökkentik a 
csontvelő (BM) ery thro id  sejtjeinek a 
proliferációját és az endogén Epo te r
melését.

I.—II. fázisú klinikai vizsgálatokban 
derült ki, hogy rekombináns hum án 
Epo (rHuEpo) képes az anaem iát 
ezekben a betegségekben csökkente
ni, am it kettős vak placebo-kontrol- 
lált vizsgálatok is alátámasztottak. Ál
talában MM és NHL-s betegek 
50-60% -a rHuEpo-га jól reagál, jólle
het a kezelés időtartam a meglehető
sen változó. Mivel a rHuEpo, m int a 
legtöbb biotechnológiai termék, meg
lehetősen drága, fontosnak tűnik a 
responderek és non-responderek 
szétválasztása. Ez volt ennek a multi- 
Centrikus randomizált vizsgálatnak a 
tulajdonképpeni célja, hogy megál
lapítsák az optimális kezdeti adag 
mennyiségét, valamint a pozitív reak
ciót jelző folyamatokat.

A vizsgálatsorozatban összesen 146 
beteg vett részt, akikben a Hb. szint 11 
g/dl alatt volt, de nem  volt szükségük 
vérátömlesztésre. A betegeket közel 
egyenlő számban aszerint csoportosí
tották, hogy a rHuEpo napi adagja

1000,2000,5000,10 000 egységnek fe
lelt meg, am it 8 héten adtak folyama
tosan. A kontroll csoportban nem  tör
tént kezelés. A betegek közül 84-nek 
volt plasmocytomája és 62-nek ala
csony, ill. közepes m alignitású NHL- 
ja, hozzászámítva chr. lym phoid leu- 
kaemiásokat is. A vizsgálatsorozat 
előtt 116-an részesültek kem oterápiá
ban (79%). Az átlagos kezdeti Hb. 
szint 9,4 g/dl volt, a serum Epo-tükör 
pedig 32 m E/m l és zavart endogén 
Epo term elést a betegek 77% -ában 
találtak, am it a talált és szám ított se
rum Epo-tükör arány ism eretében 
ítéltek meg, amennyiben ez az érték 
0,9 volt (О/P ráció). A terápia elemzé
sének az volt a célja, hogy m egállapít
sák a hatásos adagot. A kontroll cso
portban a Hb. tükör átlagos em elke
dése 0,04 g/dl-nek felelt meg, 0,04 g/dl 
volt az 1000 E-el kezeitekben, viszont 
szignifikánsan 0,22, 0,43 és 0,58 g/dl- 
rel emelkedett hetenként a 2000, 5000 
és 10 000 E-el kezelt betegekben. Ez 
százalékosan 31, 61 és 62%-os em el
kedésnek felelt meg a 8 hetes periódus 
alatt. Kiderült, hogy a leglényegesebb 
előrejelző faktorok az 5000 és 10 000 
E-el kezelt csoportokban az endogén 
se. Epo és az О/P arány. A betegeknek 
mintegy háromnegyed részében az 
endogén se. Epo-tükör nem felelt meg 
az anaem ia mértékének, ezek 
rHuEpo-га valóban jól reagáltak, 
szemben azokkal, ahol az Epo-szint 
megfelelő volt. Ezek szerint nyilván
való, hogy 1000 E hatástalan és csak 
2000 E vagy ennél nagyobb adag h o 
zott eredm ényt. Lényeges volt itt a 
throm bocytaszám  is, mert ha ennek 
az átlaga nagyobb volt, m int 150 X 
109/1, akkor a betegeknek a felében 
valóban pozitív eredményt lehet vár
ni, vagyis m ásik  előrejelző fak to r a 
throm bocytaszám . Végeredményben 
a rHuEpo biztos és hatásos anyag az 
МММ és NHL-s betegek anaem iájá
nak a korrekciójára, am ennyiben az 
endogén Epo-termelés zavart, am it 
precíz vizsgálatokkal és m atem atikai 
számításokkal ellenőriztek és egybe
hangzóan igazolták, hogy a legpon
tosabb prognosztikus faktor az en 
dogén Epo-szint és az О/P arány. A 
rHuEpo kezelést a betegek jól viselték, 
általános és helyi reakció nem fordult 
elő, sem hypertonia, sem agyi ischae
mia, sem a m alignus alapbetegség 
progressziója nem  fordult elő.

Végeredményben a rHuEpo n em 
csak az anaem iás állapoton segít, h a 

nem  csökkenti a betegek transzfúziós 
igényét is. Általában endogén Epo- 
term elés a betegek felében m utatható 
ki, akiknek a folyamata rendszerint 
előrehaladott állapotban volt, csök
kent veseműködéssel együtt, jóllehet 
norm ális vesefunkció m ellett is ala
csony volt az Epo-szint. Malignus 
lym phom ákban előforduló anaemia 
m echanizm usa nagyjából hasonló a 
MM-éhez, amiben kétségtelen szere
pe van a csontvelő-infiltrációnak és a 
kem oterápiának. M indezt a jelenlegi 
vizsgálatok is igazolták, hiszen NHL-s 
betegek 86%-ában a serum  Epo tükör 
nem volt párhuzam os az anaemia 
mértékével. Az Epo em ellett mitogén, 
jóllehet döntő hatása az erythroid 
progenitorokon érvényesül; gátolja a 
CFU-Es-ek és proerythroblastok 
apoptosisát. Másrészt elégtelen Epo 
mennyiség következtében az ery thro
id progenitorok ham ar elpusztulnak, 
aminek csökkent w s. term elés lesz a 
következménye.

A kezdeti adag eldöntésére számí
tásba kell venni a throm bocyta- és a 
fehérvérsejtszámot (neutrophil sejte
két), m ivel az is kiderült, ha a csont
velőfunkció normális, akkor kisebb 
adag is hatásos. Hasonló betegekben a 
kezdő adag 200-225 E/kg/hét; ha a 
vérlemezkék és a fehérvérsejtek szá
ma alacsony, akkor nagyobb, 400-500 
E/kg/hét adagra van szükség. Hasz
nos ind ikátor a Hb. szint ellenőrzése 
két héttel a kezelés elkezdése után, 
amit nem csak saját, hanem  mások 
vizsgálatai is megerősítettek.

Bán András dr.

Aplasztikus anaemia és Fanconi- 
anaemia miatt végzett csontvelő
transzplantáció utáni rosszindulatú 
folyamatok: 700 beteg együttes elem
zése Seattle-ben és Párizsban. Deeg,
H. J. és m tsai (Fred Hutchinson 
Cancer Research Center, Seattle, the 
Univ. of W ashington School of Med., 
Seattle, USA: Hópital St. Louis, Paris, 
Franciaország; and Centre F. Baclesse, 
Caen, Franciaország): Blood, 1996,87, 
386.

Másodlagos rosszindulatú daganatok 
keletkezését tulajdonképpen régóta 
ismerik citotoxikus kem o/sugárterá- 
pia után, am inek a gyakorisága m a
lignus, de nem  malignus betegségek
ben is növekedett. Ugyanezt a kezelést
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kondicionáló kezelés formájában 
csontvelő-traszplantáció (BMT) után 
is alkalmazzák, hiszen a graft megta- 
padásához im munszuppresszióra van 
szükség. A transzplantáció bizonyos 
ideig immunhiányos állapottal jár 
együtt az említett kezelés következté
ben és ugyanez a helyzet a graft-ver- 
sus-host-disease (GVHD) profilaxisá
ban vagy terápiájában. Ez a szövőd
mény természetesen akkor is előfor
dul, ha a BMT nem malignus folyamat 
m iatt tö rtén t és mindenképpen gya
koribb, m int a kontrollokban. Ilyen 
kórfolyam at a súlyos aplasztikus 
anaem ia  (SAA) és a Franconi-anae- 
mia.

A két intézetben 1970-1993 közötti 
időben 700 beteg eredményeit anali
zálták. A betegek adatait táblázatban 
egészen részletesen ismertetik, k itér
ve az egyes kondicionáló, kem oterá
piás szerekre, a sugárkezelésre (pl. 
egész test v. throracoabdom inalis be
sugárzásra) a HLA-identikus és nem 
identikus donorokra, a GVHD m ér
tékére és a keletkező tum or típusára.

Összesen 23 betegben keletkezett 
daganat igen különböző időpontok
ban, mégpedig 1,4, ill. 221 hónap el
teltével, átlagosan 91 hónappal BMT 
után. Ezek közül öt lymphoid típusú 
m alignom a volt, mégpedig három  
lymphoproliferativ kórkép és két akut 
lym phoid leukaemia. Ezek viszonylag 
gyorsan, a transzplantáció után 1,4, 
m axim álisan 14,6 hónap alatt jöttek 
létre (átlagosan 3 hónap után). A 18 
szolid tum orból 17 laphám rák, egy 
pedig mucoepidermoid carcinoma 
volt, melyek hosszú idő, átlagosan 99 
hónap  után (30-221 hónap), kelet
keztek elsősorban a fejen és a nyakon 
és a bőrön.

A rizikófaktorokat elemezve az de
rü lt ki, hogy a daganatok keletkezése 
Fanconi-anaem ia miatt transzplan- 
táltakban volt gyakoribb, aztán közre
játszo tt benne a GVHD profilaxisban 
alkalm azott azathioprin terápia és a 
betegek neme, hiszen a 23-ból 17 fér
finál fordult elő. A rosszindulatú m á
sodik malignomák közül négy az első 
év alatt, egy pedig a 2. évben kelet
kezett (mint lymphoid tum or), a 18 
szolid tum or viszont m ár a következő 
években lépett fel. Utóbbiak halm ozó
dását a 8. és a 17. évben figyelték meg 
az egész beteganyagra vonatkoztatva, 
m íg Fanconi-anaemiában általában 
8-9  évvel BMT után alakultak ki. 
Érdekes, hogy ebben a csoportban (79

beteg) lymphoid tum or nem fordult 
elő, ami azt jelenti, hogy a Fanconi- 
anaemia egymagában is komoly rizi
kófaktor és még nagyobb volt a kocká
zati faktor, ha BMT után besugárzást 
végeztek v. azathioprin kezelést foly
tattak, ill. a kettőt egymással kom bi
nálták. Az a tény, hogy Fanconi-anae
miában myeloproliferativ tum or nem  
fordult elő, ezt nem  zárja ki teljesen, 
hiszen ezeknek a száma nagyon ala
csony volt s éppen ezért végleges kö 
vetkeztetéseket nem  szabad belőle le
vonni. Tovább elemezve az eredm é
nyeket, az is kiderült, hogyha a GVHD 
kezelésében az egyik gyógyszer aza
thioprin volt, akkor a kockázati ténye
ző itt is növekedett. Mindebből arra 
lehet következtetni, hogy mivel az 
azathioprin rizikófaktor, legjobb lenne 
a GVHD prevencióban v. kezelésben 
elhagyni. A donornak (HLA identikus 
v. HLA nem identikus) nem volt jelen
tősége. A fentiek mellett egyéb rizi
kófaktorokat is számba lehetne venni, 
többek között a dohányzást és szeszes 
italok fogyasztását, de ezeket nem  ele
mezték. Nem transzplantált Fanco
ni-anaemiában rosszindulatú daganat 
keletkezése 10 000-szer, ill. 15 000-szer 
gyakoribb, m int a normális lakosság
ban, aminek oka feltehetően krom o
szóma-rendellenesség. Olyan adatok is 
vannak, melyek szerint Fanconi-anae- 
miás betegeknek a fele 40 éves korig 
myelodysplasiás szindrómában vagy 
leukaemiában betegszik meg, akár
csak szolid tum orokban, jóllehet erről 
még nincsenek pontos adatok. A 
Fanconi-anaemiás betegek életkora 
17-29 év volt, m ikor a szolid tum orok 
keletkeztek. Azathioprin elsősorban 
chr. GVHD-ben bizonyult rizikófak
tornak és ebből arra következtetnek, 
hogy ezt m indenképpen törölni kel
lene és csak akkor szabadna hozzá
nyúlni, ha m inden más kezelés csődöt 
mond. A nem  szerepe, mint praedis- 
ponáló faktor, abban keresendő, hogy 
az immunválasz nőkben és férfiakban 
különbözik egymástól.

M indebből m ik szűrhetők le? A di
agnózis, beteg kora és neme nem  m ó
dosítható, az im m unszupprim áló te
rápia viszont igen.

Bán András dr.

Diagnosztikus és terápiás célzatú lép- 
eltávolítás vérképzőszervi m egbete
gedések esetén. Böhner, H. és mtsai

(Klinik für Allgemein- und Unfallchi
rurgie, Elisabeth-Krankenhaus Essen, 
Medizinische Klinik/Hämatologie und 
Onkologie, Evangelisches Kranken
haus Essen-Werden, NSZK): Dtsch. 
med. Wschr., 1997,122,163.

Egyes haem atologiai megbetegedések 
esetében a lépeltávolítás a m ár elfoga
dott terápiás lehetőségek közé tarto 
zik. M indezek ellenére a m űtét javal- 
lati köre nem  mindig húzható meg 
élesen és az elmúlt két évtized során 
részben m ódosult is. A m aguk tapasz
talatait is összegző szerzők arra  vál
lalkoztak, hogy az irodalom áttekin
tésével kellő érvényű tájékozódási 
pontokat nyújtsanak a vérképzőszer
vi megbetegedések során szóba jövő 
lépeltávolítás javallatai irán t érdek
lődőknek. A splenectomia alapvető 
céljait részben diagnosztikai, részben 
pedig terápiás szempontból tárgyal
ják, nem  feledkezve meg arról, hogy 
bizonyos esetekben a lépeltávolítás 
m indkettőnek eleget tesz.

A diagnosztikus célzatú lépeltávo
lítás javalla ta it elemezve a szerzők 
megállapítják, hogy a jelenleg elérhe
tő nagy feloldóképességű képalkotó 
eljárások birtokában a Hodgkin-kór- 
ban, ill. nem-Hodgkin lym phom ák 
esetén korábban alkalmazott stádium 
m eghatározásnál (staging) végzett 
lépeltávolítás ma már csak kivételes 
esetekben jön  szóba, pl. ha klinikai 
gyanú alapján egyedül a megna
gyobbodott lép szövettani feldolgo
zása kecsegtet a helyes diagnózis fel
állításának lehetőségével. A klinikai- 
lag I-es vagy Il-es stádium ú Hodgkin- 
kóros betegek esetében csupán 
20-25% -ban igazolható a m ár előre
haladottabb stádiumra utaló lép érin
tettség. Ez természetesen megosztja 
az ún. staging laparotomia során el
végzett splenectomiával kapcsolatos 
nézeteket. Míg az USA egyes részein a 
klinikailag I-es és Il-es stádium ban 
előnyben részesítik a splenectomiával 
összekötött staging laparotom iát (az 
alacsonyabb stádium igazolása alap
ján ugyanis a sugárterápiát egymagá
ban elégségesnek tartják), addig 
Európában a korai stádium ú Hodg- 
k in-kór esetén egyre inkább elállnak 
a diagnosztikus célzatú splenecto- 
miától. A rutinszerű lépeltávolítás 
ellen szóló érvek a perioperatív koc
kázati tényezők, a kem oterápia, ill. a 
sugárkezelés elkezdésének késlelteté
se, a splenectomiát követő közismer-
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ten fokozott fertőzési hajlam, hosszú 
távon pedig a leukaemiás megbetege
dés kockázata kétszer akkora, m int a 
splenectomián át nem  esett betegek
ben.

Továbbra sem tisztázott, hogy a 
malignus lymphomáknál elvégzett lép- 
eltávolítás befolyásolja-e a túlélést 
vagy megváltoztatja-e a recidívák 
gyakoriságát.

A terápiás célzatú lépeltávolítás 
javallatait a szerzők részben a patho- 
mechanizmus alapján csoportosítják:
1. a vér immunológiailag, morpholó- 
giailag kórosan megváltozott sejtes 
elemeinek fokozott eltávolítása, lé
nyegében normális lépfunkció ered
ményeként (pl. m. Werlhof, hereditaer 
sphaerocytaer anaemia, terápiare- 
zisztens Coombs-pozitív haem olyti
cus anaemia), 2. „hypersplenismus” 
(idült myeloproliferativ kórképek: pl. 
CML osteomyelofibrosis), NHL (pl.: 
CLL, hajassejtes leukaemia), 3. sple
nomegalia okozta lokális panaszok, 
ill. tünetek (pl.: fájdalom, kem oterá
pia után fellépő léptályog.lépruptura) 
és részben a fő klinikai és vérképel
térések alapján rendszerezve, táblá
zatban részletezve sorolják fel. Külön 
kitérnek palliativ jellegű javallatokra 
(pl. a 2. csoportban előforduló súlyos 
throm bocytopeniák: <20 000/pl, tü 
neti anaemiák: Hb <7 g/dl, jelentős 
m értékű transzfúziós igény).

Zl splenectomiára való előkészületek. 
Ahol a lépeltávolítás időpontja ter
vezhető, a műtét előtt 2-4 héttel Pneu- 
mococcusok elleni védőoltást alkal
maznak. Ezek a kórokozók különösen 
gyermekeknél okozhatnak életveszé
lyes fertőzést („overwhelming post- 
splenectomy infection”), de a felnőt
teknél is előfordul a súlyos lefolyású 
kórkép. Az egyéb kórokozók (Haemo
philus influenzae, Meningo со ccusok) 
elleni megelőző védőoltás kérdése tá
volról sem lezárt. Immundeficiens be
tegek esetében 48-72 órás perioperatív 
antibiotikum profilaxis ajánlható (szé
les spektrum ú cephalosporin). A szer
zők a preoperatív thrombocyta transz
fúziót 50 000/pl érték alatt tartják indo
koltnak. Werlhof-kór esetén nagy dó- 
zisú glucocorticoid (40-200 mg dexa- 
methason 4 napon át) és (vagy) nagy 
dózisú polyvalens immunglobulin (0,4 
g/kg), közvetlenül a m űtét előtt adva, 
rövid időtartamú, de kielégítő mértékű 
vérlemezkeszámot biztosíthat.

A splenectomia sebészeti techniká
jának rövid ismertetése után a szer

zők részben irodalmi adatok (209 be
teg), részben saját (54 beteg) megfi
gyeléseik alapján, haematológiai kór
képben szenvedő betegeknél történt 
splenectomia eredményeit elemzik. A 
leggyakoribb javallata th rom bocyto
penia volt (zömét ITP tette ki). A 
csekély szövődménnyel (letalitás
1-2%, m orbiditás <10%) járó  esetek 
során 75-90% -ban volt a vérlemezke- 
szám tartósan normalizálható. A nem 
reagáló esetek gyakran az idősek (60 
év felett) vagy azok közül kerülnek ki, 
akik tartósan  gyógyszeres kezelés 
alatt álltak. A rosszindulatú rendszer- 
betegségben szenvedőknél a szövőd
mények aránya növekszik, különösen 
ha betegség m ár előrehaladottabb fá
zisában történ ik  a műtét (itt a letaliás 
eléri a 15%-ot, a m orbiditás pedig a 
20-40%-ot). A membrándefektus 
alapján kialakult haemolyticus anae- 
miáknál (pl. hereditaer sphaerocytaer 
anaemia) a splenectomia gyógyulást 
hozhat és a konzervatív kezeléssel 
szemben rezisztens Coombs-pozitív 
haemolyticus anaemiás esetekben is 
számottevő javulás érhető el. Végeze
tül a szerzők saját eseteik közül két 
speciális csoportot jellemeztek: 1. a 
splenectomiát (szövettanilag igazolt 
lépérintettség) követően a korábban 
kemoterápia-rezisztens lym phom a is
mételt cytostatikus, ill. in terferonke
zelésre kedvezően reagált, 2. a sziszté
más mycosisban szenvedő apláziás 
AML-es betegeknél a haematologiai 
rekonstitúció során a lép fertőző góc
ként szerepelt, ami splenectomiával 
eltávolítható volt, majd a postoperativ 
kemoterápiás kezelés sikeres lett.

Tarkovács Gábor dr.

Humán cytomegalovirus lényegesen 
növeli az Interleukin-6 és leukaemia- 
gátló faktor termelését a csontvelő 
stromasejtjeiben. Lagneaux, L. és mt- 
sai (Service de Médecine Interne et 
Laborat., d ’Investigation Clinique 
Henri Tagnon, Institute, J. Bordet, 
Brüsszel; Rega Institute, Leuwen; 
Eurogenetics, Tessenderlo, Belgium; 
Université de Bordeaux, Bordeaux, 
Franciaország): Blood, 1996,87, 59.

A cytomegalovirus (CMV) infekció 
veszélye im m unkárosodottakban és 
transzplantált betegekben közism ert. 
Tünetei egyrészt súlyos colitisben, re- 
tinitisben és pnem onitisben nyilvá

nulnak meg, de mieloszuppressziót is 
kiválthat anaemiával, valamint throm- 
bocitopeniával együtt. CMV képes a 
csontvelő (BM) sejtjeit is fertőzni és 
toxikus hatása révén befolyásolja a 
vérképzés szabályozását. A CMV-asz- 
szociált mieloszuppressziót részben 
az váltja ki, hogy a strom asejtek kolo- 
niastim uláló faktorainak a termelése 
csökkent. Szerepe van ebben a BM 
m ikrokörnyezetének, az extracellula
ris m átrixnak és a vérképző növeke
dési faktoroknak egyaránt. Az inter
leukin-6 (IL-6) pleiotrop citokin, sze
repe van a vérképzés indukciójában, 
az im m unválaszban és akut-fázis- 
reakciókban, szabályozza a gazda- 
szervezet védekezőképességét. Több 
vírus képes termelését m ononukleá
ris sejtekben és fibroblastokban fo
kozni. M ásrészt a leukaemiagátló fak
tor (LIF) ugyancsak a strómasejtek- 
ben term elődik és az IL-6-hoz hason
lóan szintén szerepe van az akut-fá- 
zis-fehérjék szintézisében és a mega- 
karyopoesis stimulálásában. Ez a 
funkcionális rokonság” késztette a 
szerzőket arra, hogy mindkettő 
term elését vizsgálják a BM strómasej- 
tekben CMV infekció alkalmával.

A jelenlegi vizsgálatok CMV poten
ciális szerepét vizsgálták, mégpedig 
kifejezett és lipopolysaccharida (LPS) 
stimulált citokin term elésre gyulladá
sos reakciókban. Az IL-6 release CMV 
infekció után m ár két órával, két és 
félszeresre emelkedett és az összter
melés 5 nap elteltével az eredeti szint 
kilencszeresét érte el. CMV a LIF re- 
lease-t is fokozta az idő függvényé
ben, maximális koncentrációt a 8. 
órában érve el, hasonlóan az alapér
ték két és félszeres koncentrációjával. 
Ezzel párhuzam osan a CMV-fertőzött 
strom asejtekben nem lehetett érdem
leges granulocyta-kolóniastim uláló- 
faktort (G-CSF) és granulocyta-m ak- 
rophag-kolóniastimuláló faktor ki
áram lást észlelni. Az IL-6 és LIF azo
nos term elése, polymyxin-B-t adva a 
strom asejtek tenyészetéhez, kizárta 
azt lehetőséget, hogy ezt endotoxin 
kontam ináció váltotta volna ki. Ultra
ibolya besugárzással inaktivált vírus 
pontosan úgy viselkedett, m int az élő 
kórokozó, és IL-6 meg LIF release-t 
váltott ki. Hővel inaktivált vírus vi
szont képtelen volt akár IL-6, akár LIF 
szekrécióra. A két citokin termelését 
LPS stim ulálás után is megvizsgálták. 
A CMV infekció 5. napján az LPS-val 
stimulált IL-6 és LIF term elés lényege-
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sen kisebb mértékű volt, m int a nem  
fertőzött kontrollokban, ami azt je 
lenti, hogy LPS-indukált citokin szek
réció a vírusreplikációtól függ. A k í
sérletek ezek szerint igazolták, hogy a 
CMV hatékony induktora az IL-6-nak 
és a LIF-nek, jóllehet a folyamatos és 
az LPS-stimulált termelés egym ástól 
különbözik.

A szerzők úgy gondolják, hogy az 
IL-6 és LIF indukció az első órákban 
fontos szerepet játszhat a CMV-kel- 
tette gyulladásos reakciókban, am iből 
következtetni lehetne arra is, hogy 
em beri CMV fertőzés megzavarja a 
citokinhálózat egyensúlyát a vérkép
zés szabályozásában.

A stróm asejtek funkciózavara a 
növekedési faktorok termelésének k i
siklásában, végeredményben mielo- 
szuppresszióban nyilvánulhat meg, 
am it in vitro kísérletekkel bizonyítot
tak. Meg kell még jegyezni, hogy gan
ciclovir (GCV) és (S)-l-(3-hydroxy-2- 
phosphonylmethoxypropil) cytiosin 
[(S)-HPMPC] nem változtatta meg a 
LIF-szekréciót a CMV-fertőzött stro- 
m asejtekben, viszont m indkét szer 
norm alizálta a sejtek reakcióját 
LPS-kkal szemben. A tisztított CMV 
ugyancsak képes volt a reakció 
kiváltására és 12 órával az infekció 
után  az IL-6 és LIF-tükör szignifikán
san em elkedett és ez az AD169 törzs 
esetében párhuzamos volt a fertőzés 
óta eltelt idővel. Két tisztított CMV- 
vel végzett vizsgálatban viszont az 
LPS-stimulált citokin termelés d rá 
m aian csökkent.

Újabb vizsgálatokból az is kiderült, 
hogy m essenger IL-6 tükör és foko
zott IL-6 fehérje szekréció endothel- 
sejtekben is létrejött élő CMV vírus- 
fertőzés után (AD169 törzs), viszont 
nem  jö tt létre, ha a kórokozót u ltra 
ibolya besugárzással inaktiválták. Ez 
a megfigyelés azért lényeges, m ert a 
csontvelő strómasejtek m ellett kis 
szám ban endothelsejtek is találhatók 
a mikrokörnyezetben. Egyéb vírusok 
is képesek IL-6 termelést kiváltani 
m onocytákban és m acrophagokban, 
elsősorban a human T-lym photrop 
vírusok, így a HÍV is. A fokozott IL-6 
és LIF szekréció viszont nem függött 
össze a vírusreplikációval és magával 
az infekcióval, hiszen specifikus anti- 
CMV-szerek képtelenek voltak a két 
citokin szekrécióját megakadályozni. 
Az is kiderült, hogy a CMV közvetlen 
korai génterméke szabályozni tud ja  a 
tumor-nekrózis-faktor (TNF) expresz-

szivitását és hatására emelkedik a 
TNF mRNA és TNF fehérje. Rekombi- 
náns HIV-1 gp l20  egy sereg citokin 
elválasztását indítja el a nyugalmi ál
lapotban lévő perifériás m ononuk
leáris sejtekből (IL-10, IFN-a, IFN-y, 
IL-6 és IL-1). Ennek ellenére a CMV 
infekció a citokinek termelésére még 
mindig ellentm ondásos. M onocyták, 
BM-stromasejtek, endothelsejtek in 
fekciója képes a IL-1 és CSF-ок te r
melését megzavarni. Úgy tűnik, hogy 
a megkettőződő vírus jelenléte a stró- 
masejtekben szükséges ahhoz, hogy 
közrejátszott a citokinek term elésé
ben: ezt GCV- és HPMPC-vel végzett 
vizsgálataik alátám asztották, vagyis a 
vírus replikáció szerepe lényeges. 
Állatkísérletekből az is kiderült, hogy 
a CMV csökkenti a BM sejttartam át 
IL-6- és CSF-ral együtt, ami mielo- 
szuppresszióban nyilvánul meg, és az 
emberi pathologiában is érvényes.

Ezt m egerősítik előző vizsgálataik, 
melyek szerint különböző citokinek 
kombinációjával a strómasejtek n o r
mális szaporodásához szükséges 
Bl-CFC-release-t ki lehet váltani (IL- 
6, IL-3, G-CSF és GM-CSF). Ennek a 
folyamatnak a m echanizm usát je len
leg vizsgálják. Csökkent IL-6 és LIF 
szekréció CMV infekció alkalmával 
nem a stróm asejtek elpusztulásának a 
következménye, hiszen a fertőzött sej
tek egyéb citokinek termelésére is 
képesek, pl. IL-10-re. Inhibitorok ke
letkezése, m int a TNF-a és traszfor- 
máló növekedési ß-faktor (TGF-ß) 
ugyancsak szerepet játszik a csökkent 
termelésben. Állítólag a CMV, TGF-ß 
fehérje elválasztását indítja el. M ások 
szerint a fertőzött sejtek képtelenek 
IL-1 és IL-2 term elésre. Az m ár szinte 
biztosra vehető, hogy az AD 169 törzs 
direkt gátolja a vérképzőszervi pro- 
genitorok növekedését. Végered
ményben az derült ki, hogy CMV m ó 
dosítja a citokinterm elést és m egza
varja ezek egyensúlyát, melyek a 
progenitorok szaporodását és differ
enciálódását szabályozzák. Korai IL-6 
és LIF release-nak szerepe lehet a 
betegek akut gyulladásos folyam atá
ban a fertőzött betegekben, m íg a 
csökkent elválasztás mieloszuppresz- 
szióban nyilvánul meg. A vizsgálatok 
szerint a CMV fertőzés következtében 
károsodott vérképzés specifikus növe
kedési faktorokkal viszont kezelhető.

Bán András dr.

Nem egyértelmű polycythaemia vera: 
fel nem ismert diagnózis. Lamy, T. 
(Sérv. d ’Hémat. Clin. Hópital Pont- 
chaillou, 35033 Rennes, France): Am.
J. Med., 1997,1 0 2 ,14.

A polycythaem ia vera az őssejt clon- 
betegsége és a myeloproliferativ be
tegségek közé sorolható, amelyben a 
megnövekedett teljes vörösvértest- 
massza, a nagyon gyakori splenom e
galia, továbbá leukocytosis és throm 
bocytosis jellemző klinikailag. A fran
cia szerzők 2 év alatt intézetükben 103 
olyan beteget észleltek, akik végső fo
kon besorolhatóak voltak ebbe a 
haematologiai csoportba. Közülük 
50-nek megvolt a diagnózishoz szük
séges 3 nagyobb kritérium a (növeke
dett vörösvértest-m assza -  >36 ml/kg 
férfiakban és >32 ml/kg nőkben 
>92%-os artériás oxygen saturatio és 
splenomegalia), valamint a 4 kisebb 
kritérium a is (fokozott vérlemezke- 
és fehérvérsejt-szám, megnövekedett 
fehérvérsejt alkalikus phosphatase 
és/vagy serum  Bn). 45 betegnek nem 
volt meg valamennyi kritérium a, 8 
betegnek a kevesebb fenti k ritériu
mokon kívül alacsonyabb volt a se
rum erythropoetin-szintje is.

A betegeket mindezeken túlm enő
en még 2 csoport alapján is elkülöní
tették. Az első csoportba 85 olyan 
beteg tartozott, akiknek polycythae
mia vera diagnózisához nem  fért két
ség (megnövekedett haem atocrit 
>0,52 férfiakban, >0,47 nőkben, >18 
g/dl Hb-szint férfiakban, >16 g/dl HB- 
szint nőkben, s az eseteknek több, 
mint felében -  52% -  splenomegalia).

A m ásik csoportba az a 18 beteg 
tartozott, akinek részletesebb vizsgá
latok nélkül nem volt egyértelm ű a 
polycythaemia vera diagnózisa. Ezek
ben a betegekben portális vena 
throm bosist 5 esetben, izolált spleno- 
megaliát 2 esetben, splenomegaliához 
tartozó throm bocytaszám - emelke
dést, vagy leukocytosist, vagy m ind
kettőt öszesen 8 esetben találtak, míg 
lépmegnagyobbodás nélküli throm- 
bocytosist 2 alkalommal, throm bocy- 
ta- és leukocytaszám, emelkedést 1 
esetben észleltek.

A 2 csoportot összehasonlították 
klinikai és biológiai jellem zőik alap
ján is. A significans különbségek a 
következők voltak: splenomegalia és 
portális vena throm bosis vagy 
Budd-Chiari-syndrom a az említett 
18 beteg között fordult elő gyakrab-
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ban, míg a vörösvértest-szám (férfi
akra és nőkre egyaránt vonatkoztat
va), továbbá ugyanilyen vonatkozás
ban a haemoglobin, és a haematocrit- 
érték a m inden kritérium ában poly
cythaem ia vérára jellemző csoport
ban volt magasabb.

A szerzők következtetései szerint a 
polycythaemia vera diagnosisa nem 
mindig tükrözi a valós helyzetet. Az 
olyan, nem  típusosnak m ondott ese
tekben, m int a külön feldolgozott 18 
beteg volt, kiegészítő vizsgálatokra 
van szükség. így pl. a vörösvértest- 
massza m eghatározása elengedhetet
len akkor, amikor m egmagyarázha
tatlan throm bocytosis, hyperleukocy- 
tosis vagy lépmegnagyobbodás fordul 
elő. A szerzők a vörösvértest-massza 
m eghatározásához radioaktív króm 
mal jelzett vörösvértesteket használ
tak. Az egyéb és általuk vizsgált mód
szerek között a plasma volument a jód 
125-tel jelzett serum  album innal ha
tározták meg, mindezeken kívül 
erythroid colonia vizsgálatot és a se
rum  erythropoetinszintjének megha
tározását végezték a ru tin  haematolo- 
giai vizsgálatokon kívül, amelybe a 
csontvelő vizsgálata természetesen 
ugyanígy beletartozott, valamint a 
serum  vasszintjének ellenőrzése is.

Iványi János dr.

Elkötelezett haem atopoeticus őssej
tek gyors mobilazálása Rhesus maj
m okban interleukin-8 egyetlen int
ravénás injekciójával. Laterveer, L. és 
m tsai (Laborat, of Exp. Hematology, 
D epartm ent of Hematology and the 
D epartm ent of Diagnostic Radiology 
and Nuclear Med., Univ. Hospital, 
Leiden, Hollandia; Sandoz For
schungsinstitute, Bécs, Ausztria): 
Blood, 1996,87, 781.

Az interleukin-8 (IL-8) a gyulladás
keltő fehérjékhez, vagyis a kemoki- 
nekhez tartozik, előző elnevezése 
neutrophil aktiváló protein (NAP-1), 
a CXC kemokin alcsoport egyik tagja, 
melybe egyéb olyan ligandok is tar
toznak, melyek a neutrophil sejtek ak
tiválásához, kem oattraktáns effektu
sához szükségesek. A peptideket kó
doló gének a 4ql3-q21 krom oszóm án 
találhatók. IL-8 számos sejtnek a ter
méke: m onocyták, neutrophil granu- 
locyták, fibroblastok, endothelsejtek, 
a tüdő epithelsejtjei, szöveti baso-

philok és keratinocyták, de lipopoly- 
saccharida stimuláció után tum or- 
nekrózis faktorral (TNA-a), granulo- 
cyta-m akrophag koloniastimuláló 
faktorral (GM-CSF), IL-1, IL-2 és IL-3- 
m al együtt is kim utatható. In vitro 
bioaktivitásához tartozik: kemotaxis, 
neutrophil sejt aktiválás, metallopro- 
teinaseok (elastase, gelatinase-B és ß- 
glucoronidase) release, valamint toxi
kus anyagcseretermékek létrehozása 
a neutrophilokban; basophilek útján 
histam in release-t vált ki stb. In vivo 
lokálisan adva gyulladásos reakciót 
okoz, amihez a neutrophilok margi- 
nálódása, infiltráció, plasm a exsuda- 
tio és angiogenesis sorolható. Maj
m oknak, nyulaknak, egereknek bead
va azonnal neutropeniát vált ki, amit 
elég ham ar granulocytosis követ. A 
szerzők m ár előzőleg beszámoltak 
egyetlen IL-8 injekció őssejt-mobi- 
lizáló képességéről. Mivel az IL-8 re
latíve species-specifikus, arra voltak 
kíváncsiak, hogy milyen a hatása nem  
em berszabású emlősökben, amit ed
dig nem  vizsgáltak. A neutropeniát a 
sejtek szekvesztrálása váltja ki, ami a 
tüdőkapillárisokban következik be. 
Ezt a rövid szakaszt m integy 30-szo- 
ros progenitor sejtszaporulat követi a 
vérben, mégpedig neutrophil leuko
cytosis kíséretében, viszonylag rövid 
idő múlva. Mindennek nagy jelentő
sége lenne a perifériás őssejtek transz- 
plantálásában. A szerzők összesen 10 
Rhesus-m ajm on végezték kísérletei
ket. Rekombináns hum an IL-8-at ad
tak  intravénásán, változó, azaz 10, 30 
és 100 pg/kg-os adagban. (Az állatok 
testsúlya 2,5-4,5 kg között mozgott.) 
A vénás vérminták vizsgálatára kü
lönböző időpontokban került sor, 1- 
től egészen 480 percig. Vizsgálták a 
sejtszám ot, CFU-kat és a fluoreszcens 
sejteket. A plasmában az IL-8 tükröt 
nézték. 100 pg/kg bolus injekciója 
u tán  a plasm a IL-8 tükör 5 pg/ml-es 
csúcskoncentrációra emelkedett. A 
keringő IL-8 tükör felezési ideje 9,9 
perc volt. Akárcsak előzetes vizsgála
taikban, jelenleg is hirtelen neutrope
niát észleltek, ami a granulocyták 
szekvesztrációjának volt a következ
ménye, ezt jelzett trícium m al iga
zolták. Kb. 30 percen belül a leukocy
tosis m értéke 10-szeresen haladta 
meg az alapértéket, és az elkötelezett 
őssejtek száma 45-ről 1 382-re emel
kedett ugyanabban a periódusban, de 
csak a maximális 100 pg/kg-os adag 
beadása után, majd 240 perc múlva

visszatért a kiindulási értékre. A lym- 
phocyták im m unphenotípusa a folya
mat alatt változatlan m aradt. Egyes ál
latokban a leukocytosis mértéke, ezen 
belül a CFU-kolóniák szám a akár 
100-szorosra is emelkedett. Második 
bolus injekció, 72 órával az első után, 
szinte teljesen azonos reakciót váltott 
ki, m int az első. Tachyphylaxia nem 
jö tt létre. M indebből azt a következ
tetést vonták le, hogy a folyamat re
produkálható. M indezeket figyelem
be véve a m ódszer javasolható a vér 
őssejtjeinek a transzplantációjában. A 
hatás specifikus, mivel IL-8-ellenes 
antitestekkel felfüggeszthető. A gyors 
release egyedülálló sajátság. A meg
beszélésben az irodalm i adatok alap
ján a folyamat különböző m echaniz
m usát taglalják, elsősorban más szer
zők közleményeire hivatkozva. Meg 
kell jegyezni, hogy különböző adag 
IL-8 különböző m értékű reakciót vál
tott ki, de qualitativ eltérés nélkül. 
M inden egyes IL-dózis maximális ef
fektusa az első 30 következett be. Az 
IL-8 tehát igen gyors indukáló anyag, 
gyorsan mobilizálja az őssejteket, 
mellékhatásai enyhék. Á tm eneti rö
vid dyspnoét egyetlen állatban észlel
tek. A minimális m ellékhatásoknak az 
oka abban keresendő, hogy az IL-8 az 
akutfázis kaszkádban a végső citokin, 
és éppen ezért nem  váltja ki in vivo 
egyéb akutfázis-fehérjék kiválasztá
sát.

Bán András dr.

A term észetes killersejtes- (NK) és 
term észetes killersejthez hasonló  T- 
sejtes m alignom ák osztályozása.
Jaffe, E. S. (Hem opathology Section, 
Laboratory of Pathology, Nat. Cancer 
Inst., Bethesda, USA): Blood, 1996,87, 
1207.

A folyóiratnak ez a száma rövid szer
kesztőségi közleményben illusztrálja 
a perifériás T-sejtes lym phom ák 
(PTCL) osztályozásának kom plexitá
sát, melynek im m unológiai fenotípu- 
sa a szokásostól elüt és neoplasztikus 
transzform ációban nyilvánul meg, 
am iért aztán egyöntetűen a lym pho- 
m ákhoz sorolják. Ezek az eltérések vi
szont különböző fenotípusokat fog
lalnak össze, melyek általában kis 
sejtpopulációban fordulnak elő, ép
pen ezért alkalmasak a norm ális im 
m unrendszer vizsgálatára. Az alkal-
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m ázott modell alkalmas volt a B-sej- 
tes lym phom ák és leukaemiák vizs
gálatára és ekképpen normális CD5+ 
В-lympho cyta karakterizálásához ve
zettek.

A szerző bővebben foglalkozik 
Emile és mtsai 1996-ban közzétett köz
leményével, mely kizárólag az NK-sej- 
tes lymphomákat taglalja. A lym pho
m ák bizonyos mértékben T-sejt- asszo
ciált antigéneket fejeznek ki, de nincse
nek a ß  V yö T-sejtes receptoraik (TCR). 
Mindeddig 35, ún. néma TCR-lym- 
phom át tekint át, melyek közül 15-ben 
TCR-a gén átrendeződést észleltek, 
ami T-sejt eredetre utal és közülük 14- 
ben CD5 expresszió derült ki. A folya
mat többnyire gócos jellegű, egy beteg
ben a lépben volt kimutatható, vég
eredményben a PTCL-k nem  speci
fikus csoportjához tartoztak. Mindeze
ket az eseteket részletesen elemzi, h i
szen új klinikopathlógiai entitásról van 
szó, amit jórészt az 1994-1996-os évek
ben közöltek. A Hongkong egyetem és 
a haematopathologiai társaság kereté
ben működő munkacsoport indítvá
nya alapján ezeket a lymphomákat 
nazális T/NK-sejtes lymphom áknak 
nevezték el, jóllehet inkább NK-, m int 
T-sejt eredetűek. 1994 októberében 
kísérelték meg definiálni ezeknek az 
angiocentrikus lymphomáknak a dif
ferenciáldiagnosztikáját, epidem ioló
giáját akár az orrban, akár extrano- 
dálisan fordultak elő; az is k iderült, 
hogy egy részükben Epstein-Barr- 
vírus mutatható ki. Leginkább ázsiai 
országokban fordulnak elő és külön
böző szakkifejezésekkel közölték; töb
bek közt letális középvonal granulom a, 
polymorph retikulózis, angiocentrikus 
lymphoma. Jellemző a CD2+, CD56+ 
immunfenotípus és negatív CD3 fel
szín, jóllehet a cytoplasmában CD3 
található. A Hongkong m unkacsoport 
tagjai azonos fenő- és genotípusú tu
morokat ismertek fel egyéb extrano- 
dális locusokban, többnyire a bőrben, a 
subcutisban, a gyomor-bél traktusban 
és a herében. Éppen ezért kétféle elne
vezést javasoltak: a nazális, ill. jelen ese
tekben „nazális típusú” T/NK-sejtes 
lymphomákat; utóbbiakat, ha nem  az 
orrban fordultak elő. M indkét cso
portban kimutatható EBV, legalábbis 
az esetek egy részében. Az NK-sejtes 
és NK-sejthez hasonló T-sejtes malig- 
nomák jelenlegi nom enklatúráját, 
klinikai tüneteit, lefolyását és sejttí
pusát jól áttekinthető táblázatban is
merteti.

Ezek közül első helyen szerepel a 
prekurzor NK-sejtes leukaemia, ас. 
leukaemia klinikai tüneteivel, agg- 
resszív lefolyással. A sejttípus perkur
zor NK-sejt. A következő a nazális és 
nazális típusú NK-sejtes lymphoma 
(angiocentrikus lym phom a), elsősor
ban extranodális tum orok form ájá
ban jelentkezik: sinonasalisan, a bőr
ben, subcutisban, gyom or-béltraktus- 
ban és a herékben. Ugyancsak ag
resszív folyamat, de sejttípusa NK-sejt 
és az előzővel szem ben EBV-asszo- 
ciált. A harm adik  típus agresszív NK- 
sejtes leukaemia, egyaránt kim utatha
tó a csontvelőben, a vérben, májban, 
lépben és a bőrben, lefolyása agresz- 
szív; az NK-sejtekben EBV csak az 
esetek egy részében m utatható ki. A 
negyedik típus az agresszív T-LGL 
(nagyszemcsés) leukaemia, ill. lym 
phoma, ami a csontvelőben, a vérben, 
lépben, gyomor-bél traktusban m u
tatható ki és érett T-LGL sejtek jellem
zik; EBV nem  abszolút kritérium . A 
következő az idült T-LGL (NK-hez ha
sonló) leukaemia, ami leukaemia for
májában kerül felismerésre, neutro- 
peniával és rheum atoid arthritissel 
együtt, idült lefolyású és érett T-LGL 
sejtek jellemzik. EBV negatív. A hepa- 
tospleniás T-sejtes lymphoma a máj
ban, lépben fordul elő, a csontvelőben 
gócos form ában található, ugyancsak 
agresszív és a  ß T-sejtek jellemzik. 
EBV-negatív. Az intestinalis T-sejtes 
lymphoma elsősorban a gyomor-bél 
traktusban fordul elő, nodularis vagy 
kifekélyesedő form ában és agresszív; 
a sejttípus a  ß T-sejt, EBV negatív. 
Végül a lym phom atoid granulom a
tosis a tüdőben, bőrben, agyban, 
vesékben és gyomor-bél traktusban 
szokott előfordulni, lefolyása változó. 
Ez az egyetlen В-sejtes forma és EBV- 
pozitív. A 8-féle kórfolyamat ism er
tetésére különböző szerzők és 
m unkacsoportok közleményeiből 
származó adatokról tájékoztat, mely
nek közös vonása a nazális és nazális 
típusú T/NK-sejtes lym phomák elkü
lönítése. Az elnevezés valamelyest ha
sonlít a „MALT-típusú lymphom ák” 
nóm enklatúrájához, mégpedig annyi
ban, hogy az extranodális B-sejtes 
lym phom ák nem  nyálkahártyával bo
rított részeken keletkeznek, pl. a bő r
ben vagy a szem üregben, gyakorlati
lag a MALT-lymphomák aequivalen- 
sei.

A közlem ény tulajdonképpen be
vezetőnek tekinhető az NK-sejtes és

NK-sejtszerű T-sejtes lymphomák és 
leukaemiák ismeretéhez. Az NK-sej- 
tes leukaemiák agresszív lefolyásúak, 
gyakori a hepatosplenomegalia és a 
bőrtünet, míg EBV előfordulása vál
tozó. Míg Ázsiában gyakran, a nyugati 
államokban ritkán fordulnak elő. Az 
NK-sejtes és NK-sejthez hasonló 
leukaem iák/lym phom ák közös saját
ságai nem  meglepőek, hiszen a sejtek 
funkcionálisan és ontogenetikailag 
azonosak. Végül m indkét kórképet el 
kell különíteni az indolens CD3+ LGL- 
leukaemiáktól.

Bán András dr.

HÁZIORVOSTAN

Az ambuláns vérnyomás monitoro
zása (ABPM): irányelvek a gyakorló 
orvosok számára. Prasad, N., Isles, C. 
(Dept, of Med. Dumfries and Gallo
way Royal Infirmary, Dumfries, Nagy- 
Britannia): BMJ, 1996,3/3 ,1535.

A higanyos m anom éter használata 
régóta bevált m ódszer a hypertonia 
diagnózisában és a kezelés eredm é
nyességének lemérésében. Használa
tával kapcsolatban számos probléma 
is felmerül: helytelen mérés, az orvos 
vagy személyzet indiszponáltságából 
eredő tévedés, a fehérköpeny-hyper- 
tonia elkülönítése stb. Az ABPM az 
elmúlt 35 év alatt széles körben te r
jedt el a hypertonia betegség vizs
gálatában, és számos szempontból 
kiküszöböli a standard higanyos vér- 
nyomásmérés problémáit. A szerzők 
jelenlegi tanulm ányukban nem egy 
szisztematikus áttekintést kívánnak 
adni, hanem  a Dumfriesban 1995 au
gusztusa óta m űködő ABPM-labo- 
ratórium ban szerzett személyes ta 
pasztalataik alapján tárgyalják az am 
buláns vérnyom ás monitorozás ind i
kációit, előnyeit és hátrányai.

Az ABPM előnyei: személyzet nél
kül autom atikusan működik, k ikü
szöböli a vérnyomást mérő személy 
tévedéseit, jobban reprodukálható, 
jobb korrelációt mutat a célszervká- 
rosodásokkal, így a bal kam ra hyper- 
trophiával, elkerülhető a fehér köpeny 
válasz, illetve fehérköpeny-hyperto- 
nia jelensége. Az ABPM hátrányai: 
drága, a kezelőszemélyzet kioktatása 
időigényes, pitvarfibrilláció esetén 
pontatlan, szubjektív kellemetlensé
gek jelentkeznek (alvászavar, a m an 
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dzsetta felfújásakor jelentkező kar
zsibbadás stb.), néhány beteg nem  to 
lerálja és végül prognosztikai értékét 
klinikai tanulmányok még nem iga
zolták. Mintegy 40-fajta ABPM-ké- 
szülék van forgalomban világszerte. 
Nagy-Britanniában kilencféle készü
léket használnak, amelyek a British 
Hypertension Society (BHS) és az 
„Assotiation for the Advancement of 
Medical Instrum entation” előírásai
nak is megfelelnek. Az egyik az, hogy 
az ABPM mérési eredm ényének és a 
szimultán higanyos vérnyomásmérés 
eredményének különbsége az 5 
Hgm m -t nem haladhatja meg. A nap
pali és éjszakai időtartam  program o
zása is lényeges szempont. Vannak 
eszközök, amelyek a nappali-éjszakai 
váltást pontosan m eghatározzák, de 
ezek drágák, és az „alvás-ébredés nap
ló” használata is megközelítően pon
tos információt nyújt. A 7-23 óra, il
letve 23-7 óra közötti nappali és 
éjszakai mérési időtartam  program o
zások a leggyakoribbak. Az éjszakai 
vérnyomáscsökkenés a nappali érték
hez képest 10 Hgmm alatti normális 
esetben („dipper patient”), vagy a 
vérnyomásérték nem változik („non- 
dipper”). Ennek jelentősége az, hogy 
szekunder hypertoniában vagy cél- 
szervkárosodás esetén az éjszakai 
vérnyomáscsökkenés elm arad, bár az 
értékelés óvatosságra int a nagy nega
tív és kisfokú pozitív prediktív értéke 
miatt! A vérnyomásmérő m andzsetta 
mérete is fontos a mérés pontossága 
szempontjából; átlagos felnőtt esetén 
ez 13 X 35 cm, és nem a dom ináns kar
ra kell felhelyezni. A mérések gyako
risága napközben 30 perc, éjszaka 
30-60 perc közötti leggyakrabban. A 
vizsgálat kezdetén az ABPM-méréssel 
egyidőben higanyos m anom éterrel a 
másik karon is érdemes a vérnyomást 
m egm érni és ha 10 Hgm m -nél na
gyobb a különbség, annak az eldön
tése fontos, hogy a vérnyom ásm érő
ben vagy a beteg karjában van-e a „hi
ba”. 24 óra alatt m inim álisan 20 
mérésnek kell lennie ahhoz, hogy a 
vizsgálat precíz és reprodukálható 
legyen. Az értékelés során a nappali és 
a 24 órás vérnyomásátlagok adják a 
legtöbb információt. A hypertoniás 
időindex és a vérnyomás variabilitás 
prognosztikai értékére vonatkozóan 
még kellő számú vizsgálat hiányzik. A 
gyógyszeres kezelés elkezdésének in
dikációja a BHS irányelvei alapján: 
malignus hypertonia, a diasztolés vér

nyomás tartósan 110 Hgmm feletti, a 
diasztolés vérnyomás 100 Hgmm 
feletti 3-6 hónapon keresztül, a diasz
tolés vérnyomás 90-100 H gm m  kö
zötti kim utatható célszervkárosodás- 
sal (elsősorban bal kam ra hypertro- 
fiával) és a szisztolés vérnyom ás is
mételten 160 Hgmm feletti. Az 
ABPM-vizsgálat indikációi: bo rder
line hypertonia; kezelésre rezistens- 
nek tűnő magasvérnyomás-betegség; 
változékony (nem fixált) hypertonia 
betegség; hypotensióra utaló tünet
együttes; szoros vérnyom ás-ellenőr
zés szükségessége.

Az ABPM vizsgálatok szám a nö
vekszik, de a készülék beszerzésének 
költségei m iatt a családorvosi gyakor
latban még nem  vált m indennapos 
vizsgálattá, éppen ott, ahol a legtöbb 
magasvérnyomás-beteg jelentkezik. 
Ezért a gyakorló orvosok digitalis 
elektromos vérnyom ásm érők otthoni 
használatát ajánlják legtöbb esetben 
(áruk 100-200 font közötti).

A jövőben egy érzékeny, de még 
nem tesztelt stratégia körvonalazódik 
ki, amelynek a költséghatékonysága is 
kedvezőbb. Az ABPM-vizsgálatoknak 
az adott terület kórházának am bulan
ciáján kell koncentrálódnia, am íg a 
családorvosi gyakorlatban az otthoni 
digitalis elektromos vérnyomásmérő 
használatát kell támogatni. Ideális 
esetben m inden új felfedezett magas- 
vérnyomású-beteg a kórház am bu
lanciájára kerülne és az alapvizsgála
tokat (beleértve az ABPM-t is) ott 
végeznék el. A beteg utánkövetése a 
családorvos feladata lenne, és ha a 
kezelés eredményével nem kellően 
elégedett, a kórházat mint konzultá
ciós központot bárm ikor igénybe tu d 
ja venni, akár egy ismételt ABPM- 
vizsgálat céljából is.

[Ref: Közhelynek szám ít az a kije
lentés, hogy hazánk az ABPM-készü- 
lékek tekintetében nagyhatalomnak 
tekinthető. A magasvérnyomás-beteg
ség népbetegség jellege magyarázhatja  
a műszerezettség ilyen mértékű növe
kedését. A z ABPM-vizsgálatok indiká
cióit figyelembe véve kétségtelen és a 
magyar irányelvek is azt tartalm az
zák (dr. Farsang Csaba, dr. Alföldi 
Sándor: Ambuláns vérnyomásmonito
rozás és gyakorlati alkalmazása, M e
diate! Könyvkiadó, 1995), hogy csak 
meghatározott esetekben és ambuláns 
betegen érdemes a vizsgálatot elvégez
ni. Megszívlelendő a szerzők koncep
ciója, hogy a vizsgálatokat adott terü

leten m űködő központokban, hyperto
nia-szakrendeléseken kell koncentrál
ni a nagyobb hatékonyság szempont
jából. A  Magyarországon is kialakuló
ban levő „szív-fax rendszer”-hez ha
sonlóan ez is a családorvosok tevé
kenységét tenné hatékonyabbá és biz
tonságosabbá. A helyszínen rögzített 
EKG-jelek vagy a vérnyomásértékek 
akár m obil telefonon történő továb
bítása a konzultációs központba a be
teg szakszerű ellátását és a megfelelő 
helyre történő irányítását tenné lehe
tővé.)

Orosz István dr.

Pitvarfibrilláció idős betegekben: a 
betegség előfordulása és a társbeteg
ségek gyakorisága az alapellátásban.
Langenberg, M. és mtsai (D epartm ent 
of General Practice, Universiy of 
M aastricht, PO Box 616, 6200 MD 
M aastricht, Netherlands): BMJ, 1996, 
313, 1534.

Pitvarfibrillációban gyakoribb a 
throm boem boliás szövődm ény és 
magasabb a m ortalitás, m in t a hason
ló korcsoportú, pitvarfibrillációban 
nem szenvedő egyénekben. A throm - 
boembolia profilaxisának eredm é
nyességét az alapellátásban a betegség 
gyakoriságának az ism erete nélkül 
nem lehet kellőképpen megítélni. 
Korábbi epidemiológiai tanulm ányok 
egymástól eltérő prevalenciáról szá
moltak be, melyet a tanulm ányozott 
populációk összetételének és az alkal
mazott m ódszereknek az eltérései 
m agyarázhatnak. Általában a throm - 
boembolia profilaxisa esetén a szél
ütés kockázata jelentősen csökken, de 
a kezelés indikációját a társbeteg
ségek befolyásolhatják, ezért a prog
nózis szem pontjából fontos m egvizs
gálni ezeket a tényezőket. A jelen 
tanulmány az alapellátásban vizsgálta 
a pitvarfibrilláció és a kísérő beteg
ségek gyakoriságát.

A betegek 60 év felettiek voltak és 
részt vettek az ún. PATAF (artériás 
throm boem bolia elsődleges m egelő
zése pitvarfibrillációban) tanulm ány
ban. A vizsgálatban tíz háziorvos vett 
részt, akik 40 185 lakost láttak el. A 
tanulmány so rán  elemezték a rendel
kezésre álló orvosi dokum entációkat. 
A 60 év feletti lakosok közül azokat, 
akik az előző évben nem fordultak 
meg orvosuknál, orvosi vizsgálatra
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hívták be. A vizsgálandók körének 
90%-át tudták ily módon leszűrni. 1234 
pitvarfibrillációs betegben tudták 
megítélni, hogy az illető szenved-e 
kísérő betegségben. Az eredményeket 
11 288 pirvarfibrillációban nem szen
vedő egyén adataival hasonlították 
össze és vizsgálták az angina pectoris, 
korábbi szélütés, hypertonia, átmeneti 
ischaemiás roham, diabetes mellitus és 
a hyperthyreosis előfordulásának gya
koriságát. Az eredményeket többszörös 
logikai regressziós módszerrel elemez
ve határozták meg pitvarfibrilláció és a 
felsorolt betegségek együttes előfordu
lásának a valószínűségét. A pitvarfib
rilláció gyakorisága a vizsgált közös
ségben 5,1% volt. Korcsoportok szerin
ti gyakoriság: 60-69 évesek között 2,8% 
(nők 2,3, férfiak 3,3%), 70-79 év közöt- 
tiekben 6,6% (nők 6,3%,férfiak 7%), 80 
évesekben vagy idősebbekben 10% 
(nők 8,7, férfiak 12,1%) volt. A kísérő 
betegségek előfordulása a kontrollok
hoz történt életkor és nem szerinti il
lesztés után minden felsorolt társbeteg
séget illetően a pitvarfibrillációban 
szenvedő betegek között szignifikán
san gyakoribb volt. A szívinfarktus, az 
átm eneti ischaemiás roham és a szél
ütés a nők, a hyperthyreosis és a d ia
betes mellitus a férfiak között fordul 
elő gyakrabban azonos életkori cso
portokon belül pitvarfibrilláció esetén.

A pitvarfibrilláció előfordulása az 
életkorral növekszik és gyakoribb fé r
fiakban. A szerzők tanulmánya azt 
m utatja, hogy gyakran van a p itv a r
fibrilláció mellett kísérő betegség, 
ami a betegek kezelését nehezíti. Az 
antithrom boticus kezelés és az egyéb 
gyógyszerelés között interakciók for
dulhatnak elő. A jövőben a p itvarfib
rilláció kockázatát a társbetegségek
kel együtt kell megítélni.

Balikó Zoltán dr.

A torokgyulladás kezelésében alkal
mazott gyógyszerfelírási szokások.
Little, R, Williamson, I., Warner, C. és 
m tsai (Prim ary Medical Care, Faculty 
of Health, Medicine, and Biological 
Sciences, Alderm oor Health Centre, 
Southam pton University, Southam p
ton, U. K.): BMJ, 1997,314, 722.

A torokfájásos betegeket általában a 
háziorvos látja el. Továbbra sem  el
döntött, mely esetben indokolt an ti
biotikum  alkalmazása. Az alapellátás

ban eddig elvégzett felmérések szerint 
az antibiotikus kezelés nem rövidíti 
meg a tünetek fennállását.

Először került sor a torokgyulla
dásban alkalm azott gyógyszerrende
lés nyílt, random izált, kontrollált vizs
gálatára. A torokgyulladásos betege
ket három csoportba sorolták; az el
sőben 10 napig adtak antibiotikum ot 
(napi 4 X 250 m g penicillin V-t, illetve 
penicillin allergia esetén erythrom y- 
cint), a m ásodik csoportban an tib io 
tikumot nem  adtak, a harm adikban 
csak három  napnál hosszabb ideje 
fennálló panaszok esetén alkalm aztak 
antibiotikum ot. Kizárták a vizsgálat
ból azokat a betegeket, akiknél egy
idejűleg fennálló terhesség, az anam - 
nézisben szereplő reumás láz vagy sú
lyos kísérő tünetek  miatt az an tib io
tikum mellőzése etikátlan lett volna.

A tünetek jelentkezésekor m egkez
dett antibiotikum  mellett a panaszok 
közül csak a lázas időszak volt szig
nifikánsan rövidebb, mint a 2. és 3. 
csoportban. A betegek által kitö ltö tt 
kérdőívek szerin t az antibiotikus te
rápiában késedelem  nélkül részesü
lők jobban bíztak az antibiotikum  
hatásosságában, náluk m agasabb az 
orvoshoz fordulási hajlandóság a to
rokfájás újbóli jelentkezésekor. Ebben 
a csoportban voltak a leginkább elé
gedettek az orvosi ellátással és érezték 
leginkább úgy, hogy orvosuk foglal
kozik a problémáikkal. Az elégedett 
betegek közérzete gyorsabban javult.

Családorvosnál a betegek igen kis 
hányada jelentkezik torokgyulladás 
súlyos tüneteivel. A toroktam pon 
használata sem  megfelelően szenzitív, 
sem eléggé specifikus eljárás és a po
zitív garat tenyésztési eredm ény nem 
függ össze a betegség súlyosságával. A 
fentiek alapján sem a garattenyésztés 
eredménye, sem a torokgyulladás tü 
netei alapján nem  igazolható az anti
biotikus kezelés szükségessége az 
enyhe és középsúlyos torokgyulladás
ban. Az antibiotikus kezelés a torok
flóra megváltoztatásával hajlamosít 
betegség kiújulására és korlátozza az 
im m unitás kialakulását. A tünetek je
lentkezésekor megkezdett antibioti
kus kezelés átlagosan m ásfélnappal 
m egrövidíti a tünetek fennállását, de 
a késleltetve adott kezeléshez képest 
20%-kal megnöveli a relapsus való
színűségét. Az antibiotikus kezelés te
hát nem  csökkenti szignifikánsan a 
tünetek fennállásának idő tartam át az 
enyhe és közepesen súlyos esetekben.

A vizsgálat során alkalmazott kér
dőívek elemzése rávilágít arra, hogy 
az orvoshoz fordulásban lényeges sze
repe van a betegség elismertetésének 
a m unkahely és a család, barátok felé. 
Ez a családorvos kapuőrző funkcióját 
is alátámasztja. Az antibiotikum ot ka
pó betegek nagyobb hányada véli úgy, 
hogy az antibiotikum  nélkülözhetet
len volt, és körükben magasabb a ké
sőbbi orvoshoz fordulás aránya is. Az 
antibiotikus kezelés elvárása egy 
újabb „gyógyszermellékhatásként” a 
jelentéktelen betegségekkel történő 
jelentkezések folyamatos növekedését 
is magyarázhatja. Az elégedettség 
azonban szignifikánsan magasabb az 
antibiotikum m al kezeltek körében és 
ez a gyógyuláshoz m indenképpen 
szükséges, valamint rávilágít az or
vos-beteg kapcsolat fontosságára a 
felső légúti betegségek gyógyulásá
ban is.

A vizsgálatban súlyos torokgyul
ladásos betegek nem szerepeltek, így a 
tapasztalatok a háziorvosi gyakorlat
ban túlnyom óan előforduló enyhe és 
közepesen súlyos betegekre vonat
koznak. Az orvosnak a betegséggel 
kapcsolatos felvilágosításra kell töre
kednie és antibiotikum ot csak a tüne
tek néhány napos fennállása után cél
szerű javasolnia.

Darnőt Gábor dr.

A háziorvosok csökkentették az ott
honi látogatásokat Angliában. Meijer 
Van Putten, J. B.: Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 1745.

A b rit háziorvosok évek óta panasz
kodtak  a m unkaidőn túli házi látoga
tások miatt. Az éjjeli kihívások egyéni 
életüket nehezítik meg. A British Me
dical Journalban m ost azt írják (1996, 
313, 207-210.), hogy analizálják a 
kezelt betegek adatait. Kiderül ebből, 
hogy 10 év alatt nem  sokasodtak a 
házi betegvizitek, hanem  negyedrész
szel csökkentek, 411/1000 beteg-évről 
299/1000-re. Nem tudni, mennyi eb
ből az éjjeli vizit, m ert az időpont 
nincsen jelölve. A háziorvosi praxi
sokban nagy a variáció, akkor is, ha a 
nem et és életkort is számba veszik. 
Egy m ásik vizsgálat szerint a nagy 
szám okba a m unkaidőn kívüli kon
zultációk is bele lettek számítva. A 
m orbiditási statisztika Angliában és 
W alesben 502 493 beteget m utat ki, ez
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a lakoság 1%-a és 1,4 m illió orvos
beteg kontaktusról van kimutatás, 
ebből 10,1% házi vizit, 0 -4  éves gyer
meknél 477 és 16-24 évesnél 100 és a 
85 éven felülieknél, a legalsóbb szo
ciális osztályba tartozóknál, kétszer 
több a házi vizit, mint a gazdag idő
seknél. 309/1000 az időseknél a házi 
vizitek száma. Kiderült, hogy a vizitek 
40%-ánál a pácienseké a felelősség. 
Nagy a szórás: egyes praxisban évente 
100 a házi vizit, másoknál meg 1110! 
Nagy a különbség a cervixkeneteknél, 
a gyógyszerrendelésnél is.

Ribiczey Sándor dr.

Álpáciensek Nagy-Britanniában.
Meijer Van Putten, J. B.: Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140,1834.

A szabályzat-csomagban, mely az al
kalm atlannak m inősült háziorvosok
ra vonatkozik, Nagy-Britanniában 
nemrégiben pszeudo-pácienseket
küldtek a háziorvosokhoz. Ha az o r
vosok nem állapították meg a helyes 
diagnózist, vagy nem  megfelelő keze
lést alkalmaztak náluk, fegyelmileg 
fogják felelősségre vonni, legsúlyo
sabb esetben törlik őket az orvosok 
nyilvántartásából (The Sunday Ti
mes, aug. 18.). A tervet a General Me
dical Council (GMC) fogja végrehaj
tani, mely a háziorvosok vezető egye
sülete; ez több tagtársnál felháboro
dást keltett. Ezek sértve érzik a beteg 
és orvosa közti jó viszonyt. Charles 
Zuckerman birm ingham i háziorvos 
szerint több m ód van a kollégák tel
jesítményének elbírálására, de a te r
vezet az egész foglalkozást sérti. A 
szabályozás lényege az új fegyelmi 
lehetőség, melyet a GMC javasol a 
Medical (professional Performance) 
Actba, mely 1997 szeptem berben fog 
életbe lépni. Terv szerint kitalált o r
vosi történetekkel önkéntesek vagy 
színészek fogják alakítani az asthm á- 
sokat, szívbajosokat s diabeteseseket. 
Olyan orvosokhoz fogják őket 
küldeni, akik ellen panaszok fordul
tak elő, több esetben szellemi zava
rok, alkohol és droghatás fordult elő. 
Eddig ugyanis nem  tudták ezeket 
megbízhatóan megállapítani. A GMC 
semmi esetre sem  használja ezt a 
m ódszert a jól dolgozó háziorvos 
ellen. Alan Howes a GMC-től: „Nem 
akarjuk becsapni az orvosokat, de el 
sem akarjuk árulni, hogy valójában

miről is van szó. Megfigyelők fogják 
m egállapítani az orvosok teljesít
ményét, a valódi betegek között 
lesznek pszeudo-páciensek is, az 
utóbbiak lesznek a „legkomolyabb 
betegek”. Nagy-Britanniában újabban 
szaporodnak az orvosok elleni pana
szok, évente több m int 1000 esetben 
hibák történnek a praxis vezetésében. 
A fogyasztói egyesületek örülnek a 
tervezett ellenőrzésnek. Keith Miles, a 
Action for Victims of Medical Acci
dents elnöke szerint: „Egyre gyakrab
ban fordul elő, hogy orvosoknak nem 
sikerül a klasszikus sym ptom ák el
lenére felismerni a betegséget.”

Ribiczey Sándor dr.

A holland háziorvosok egyesületének 
standard tennivalói a fenyegető abor- 
tusnál; sajnos kevéssé tartják be.
Flikweert, S. (Utrecht): Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140,1935.

Az első trim esterben jelentkező vér
vesztés és fájdalom a terheseknél okot 
ad a háziorvosoknak és szülészeknek 
a további beutaláshoz. A beutalások 
vizsgálatánál érdekes adatokra buk
kantak, melyek szerint vagy a házior
vosok felfogását, vagy a háziorvosok 
standardját kell megváltoztatni. Saj
nos a vizsgálat típusa nem  alkalmas a 
válasz megadásához az adatok hiá
nyossága m iatt és azért, hogy a kapott 
adatok szerint a beutalások egyhar- 
mada nem  a háziorvosoktól vagy a 
szülészektől indult ki, és ez inkább 
jellemző a nagyvárosokra. Szerző a 
kom m entárjában csak p á r meg
jegyzést fűz ehhez. A beutalásoknál az 
echográfia iránti kérelem, am i a 
kérések harm adánál szerepel, fő
motívum a a megnyugtatás. Hogy va
lójában hány beteget vettek fel a kór
házba, nem  állapítható meg az ada
tokból. Fontos dolog, hogy az abor- 
tusra való gyanú esetén nem csak az 
anamnesis felvétele, hanem a fizikális 
vizsgálat is történjék meg, m ert a 
vérzés és fájdalom  elkülönítésénél az 
első trim esterben más betegségek is 
szerepelhetnek:
-  Cervix és uteruspolyp, mely a vagi

nába prolabál.
-  Portioerosio, mely a terhességben a 

congestio m iatt fokozza a vérzéses 
hajlamot.

-Prem alignus és malignus elváltozá
sok, terheseknél az előfordulás ritka.

-  Molaterhesség incidenciája Hollan
diában ritka. M olaterhességnél az 
uterus gyakran puhább és nagyobb, 
m int ami megfelelne az am enorr
hoea idejének; molaterhességnél is 
szükséges a beutalás.
Fleuren vizsgálata szerint a beutal

tak 50%-ánál a háziorvos/szülész 
nem  végzi el sem a belső, sem a specu- 
lum os vizsgálatot, pedig a fizikális 
vizsgálat döntő fontosságú a differen
ciáldiagnosztikában. Erre a tényre a 
továbbképzésnél külön hangsúlyo
zásra van szükség. Az egyedüli ész
szerű dolog a fenyegető abortusnál a 
beteg felvilágosítása, és a további 
megfigyelést a háziorvosra vagy szü
lészre lehet bízni. Egy hét alatt az ese
tek 75%-ában bekövetkezik a spontán 
abortus. Vérvesztésnél a terhesség 
kezdetén az echográfia értelmetlen, 
eredménye nem befolyásolja a fenye
gető abortust. Gyanú esetén (anam 
nesis és fizikális vizsgálat) még szóba 
jöhet az extrauterin terhesség, a 
molaterhesség. Jobb a beutalás, m int 
az echogafia. A curettaget sem in
dokolja meg az echográfia. A bea
vatkozást indokolná az életet fenye
gető shock, a heves vérvesztés és láz, 
melyek meghatározzák a beavatkozás 
szükségességét. Kitűnt, hogy a curet- 
tálás, m int fenyegető abortust 
megelőző beavatkozás abból az idő
ből származik, amikor a láz és heves 
vérvesztés még gyakori és életet fe
nyegető tünet volt. Az újabb vizsgálat
nál érdekes, amit 2 csoport nőnél fi
gyeltek meg: az egyik csoportnál cu- 
rettage-t végeztek, a m ásik csoportnál 
várakozási kezelést folytattak. Az 
eredményekben nem  m utatkozott 
szignifikáns különbség. A vizsgálat 
m egerősítette a Háziorvosi S tandard
ban m eghatározott kivárásos viselke
dést. Konvencionális echográfiás vizs
gálatot több helyen a háziorvos saját 
maga kérhet, de az esetek 21%-ában 
ezt egy külön beutalással kell m egerő
síteni. Transvaginalis echografiát k i
zárólag a gynaecologus kérhet. Több
nyire mégiscsak szükség van külön 
beutalásra. Nincs nehézség echográ
fiás vizsgálat kérésénél, de nyilván
való, hogy az indicatio nem  történ t 
orvosilag megalapozottan, és nem  
lesz a kezelésben következménye. É rt
hető, hogy a beteg nő biztonságot sze
retne, ezért kéri az echográfiás vizs
gálatot. Elrendelik hát, pedig az oka 
csak a m inél gyorsabb betegm eg
nyugtatás, az emóciók lecsillapítása.
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Előfordult, hogy 8 hetes terhességnél 
pozitív volt az echografia a magzati 
szívműködés kimutatásánál, de 3,2%- 
ban mégis abortus következett be. Az 
echográfia által csökken a bizonyta
lanság, de nem  szűnik meg. Értelmes 
dolog, ha m indezt megbeszélik a be
teggel. Évente, becsléssel az abortusok  
száma Hollandiában 22 000. A házio r
vosi standard pontosan m eghatároz
za abortusnál a teendőket, de fenyege
tő abortusnál nem  tartják be ko rrek 
tül a teendőket. A háziorvosok és 
gynaekologusok viselkedését kell 
megváltoztatni. Kevesebb curettage-t 
és jobb megfigyelést kell alkalm az
niuk és a tudományosan m egalapo
zott vonalat kell követniük („evidence 
based m edicine”).

Ribiczey Sándor dr.

A Holland Háziorvosok T ársaságá
nak standard ja  a (fenyegető) ab o r
tusnál; a praxisban kevésbé ta rtják
be. Essed, G. G. M. (Maastricht): Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 1939.

Fleuren feltűnő adatokat hozott nyil
vánosságra, melyek szerint az első 
vonalbeliek többsége eltér a fenyegető 
abortusnál előírt szabályoktól. Nem
régiben megjelent, hogy a gynaecolo- 
gusok is csak 10%-ban követik  az 
előírásokat. A gynaecologusok k riti
zálják az explicit módon elhanyago
landó echoscopiás vizsgálatot és a 
spontán távozott „terhességi p roduc
tum” vizsgálatát, mivel nem  sok értel
mét látják ennek. A foglalkozási ága
zat bizonyára alkalmazkodik a het
venes évek diethylstilbestrol (DES) 
drám ájához, mely szerénységet tesz 
kötelezővé a fenyegető abortus ese
tében, de szülész szempontból is k ri
tikával illetik a háziorvosi standardot, 
bár annak  idején a szülészek hollan
diai szervezete is ezt ajánlotta. A nő
gyógyászok nehezményezik, hogy a 
háziorvosok, szülészek és betegek 
nem alkalmazzák az echoscopiát a 
diagnosztikában. A betegek kezelése 
különböző szempontok szerint tö rté
nik, a jó kezeléshez nem elég az orvosi 
technikai eljárás, mert a beteg elvárja 
fenyegető abortusnál az együttérzést, 
em pátiát, támogatást és tanácsadást. 
A háziorvosi standard erre is rám utat. 
A tám ogatás a diagnózistól függ, a 
problém a az volna, az echoscopia el
hagyásával nem sikerül a diagnózis

felállítása. Az a segítő, aki vaginalis 
vérvesztésnél és fájdalom nál a beteget 
bizonytalanságban hagyja, nem kelt 
bizalmat, ezért m agyarázható talán az 
echoscopiánál a tartózkodás, a p ro
tokoll szerinti viselkedés. A házior
vosi standard összeállítói az echo- 
scopiától tartózkodnak, m ert ta r
tanak a felesleges medicalisatiótól. 
Feleslegesen vezethetnek curettage- 
hoz, ezért jobb nyíltan megbeszélni a 
betegekkel a teendőket. A házi
orvosok 1989 óta hoztak sorozatban 
tudom ányosan alátám asztott előírást, 
ami takarékosabbá tette a praxisveze
tést. A változtatások megérződnek 
más foglalkozási ágaknál, a háziorvo
soknál, szülészeknél, gynaecologu- 
soknál, akik m ind consensus szerint 
dolgoznak, és esetenkint váltják egy
mást a stafétában a beteg érdekében. 
A betegeknél is csak a megmagyaráz
ható gyógyító eljárás bizonyul jónak 
és nem m egnyugtató az a felfogás, 
hogy az echoscopia „nem fér el a cso
magban”. Az am szterdam i populáció 
34%-a a fenyegető abortus tüneteinél 
a háziorvos nélkül keresi fel a polikli- 
nikát és ez egy előre nem  látott követ
kezménye a körülményeknek. Felmé
rések szerint a praxisvezetésnél egyre 
nagyobb szerepe van jogilag is a jegy
zőkönyvezésnek, egyre gyakrabban 
fordul a fegyelmi bíróság a szakmai 
előírásokhoz. A holland háziorvosok 
ezen a téren ú ttörő  m unkát végeztek. 
A szakmai előírások terén is példa
képet m utatnak a többi szakorvos
nak, és tekintettel vannak a betegek 
benyomásaira.

Ribiczey Sándor dr.

Depressziófelism erési skála: segédlet 
a háziorvos szám ára a depresszió fel
ismeréséhez. Van Marwijk, H.W. J. és 
mtsai (Leiden, Utrecht, Amsterdam): 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
1127.

Komoly depressziónál szüksége van a 
betegnek antidepresszáns kezelésre. 
Komoly depressziós beteg 70%-ban 
rendbe jön, ha a megfelelő kezelést a 
megfelelő ideig kapja, ezért érdemes 
komoly depressziót célzottan felis
m erni és kezelni a háziorvosi gyakor
latban. A szűrést általában nem  ta r t
ják indokoltnak. Antidepresszánsokat 
azonban ritkán  használnak és ez a be
tegség általános aspecifikus karak te

rének következménye. A háziorvosok 
nem  is ennek nevezik, bár azt elis
merik, hogy pszichés vagy szociális 
problémákkal kapcsolatos. Néha 
azonban szükséges a háziorvosnak is 
feltenni a „pszichiátriai szemüveget”. 
A diagnosztikában 3 lépésre van 
szükség: 1. Felismerni a depresszió 
jelzéseit, 2. a gyanút megerősíteni a 
célzott kérdésekkel, 3. a kiváltó té
nyezőket felism erni, a súlyosságát fel
mérni, különös tekintettel az öngyil
kosság veszélyére. Nagy-Britanniában 
kifejlesztettek egy rövid kérdéscso
magot, mely alkalmas a depresszió 
felismerésére, az ilyen „depressziót fe
lismerő skála” (DFS) Hollandiában 9 
kérdésből áll, ezt ellenőrizték a szer
zők Hágában, Leidenben és Alphen 
aan den Rijn-ben. A betegek nyelvis
meretét, együttm űködését ellenőriz
ve 725 betegnél egyéni m egbeszé
léssel megegyeztek, végül 661 beteg
nél el is végezték a vizsgálatokat, 
összehasolítva az adatokat hasonló 
korú-nem ű betegekével. A betegek 
kora 40 év, 68% -uk nő. 32% ffi, házas
társ 61%, nőtlen 23%, egyéb 16%, 
családban él 78%, egyedül él 17%, 
egyszülős családban 5%. -  A pszi
chiátriai in terjú  60 kérdésből áll, 
melyet az esetben végeztek el, ha 
előzőleg egy 8 igen/nemmel válaszolt 
kérdésből legalább 1-re pozitív volt a 
felelet.

A kérdések:
1. Az utolsó hónapban erőtlennek 

érezte magát?
2. Az utolsó hónapban kevésbé 

érdekelték az ügyek?
3. Az utolsó hónapban nem  bízott 

meg saját magában?
4. Az utolsó hónapban elvesztette a 

reményt?
(Ezen kérdéseknek nagy senzitivi- 

tásuk van a depresszióra.)
5. Az utolsó hónapban nehezebben 

koncentrál?
6. Az utolsó hónapban soványodott 

rossz étvágya miatt?
7. Az utolsó hónapban reggelente 

korábban ébredt?
8. Az utolsó hónapban reggelente 

rosszabbul érezte magát, m int este?
A DFS egy selectio 60 pszichiátriai 

interjú-ból, melyet vizsgálat előtt 1 
hónappal használtak, az utolsó 4 kér
déssel a specificitást m érték  fel. A 
vizsgálat 2 részből állt: Hágában 233 
járó betegből 258 m eghívott beteg 
közül ennyien vállalták a részvételt. A 
11 háziorvos általában 24 beteget hí-
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vott be vizsgálatra. Összesen 95 bete
get vettek fel depressziós interjúra. 
Egy független bíró döntött ebben, az 
első rész negativitásánál a m ásodik 
részre már nem  került sor. Becslés 
szerint csak kevés olyan m aradt ki, 
akinél a háziorvos eleve depressziót 
diagnosztizált. A vizsgálat második 
része Leidenben és Alphen aan Rijn- 
ben történt, ahol a kijelöltek maguk 
töltötték ki a kérdőíveket, melyek a 
betegek által észlelt adatokra vonat
koztak. A következőkben azt vizsgál
ták, hogy a DFS egybehangzik-e 
„Symptom checklist”-90-nel, mely 
egy betegek által saját kezűleg kitöl
tö tt lista. A vizsgálaton 233 egymást 
követő beteg vett részt, 11 háziorvosi 
körzetből és kiderült, hogy ha csak a 
DFS-t használták volna, csak kevesen 
m aradtak volna ki azok közül, akiket 
a háziorvos súlyos depressziósnak 
minősített. A 95 vizsgált közül 15-nél 
volt súlyos a depresszió. A m ódszer 
alkalmas a komoly depresszió felis
meréséhez, a negatív feleleteknél 
100%-ban volt valóban reális a dön
tés, a gyanúsnak találtaknál 54%-ban 
valóban súlyos depresszió állt fenn. A 
gyakran jelentkező panaszosok közt 
gyakori a komoly depresszió, és ha a 8 
feltett kérdésre a panaszok 2 héten túl 
fennállnak, érdemes antidepresszáns 
kezelésre áttérni. A komor hangulat, 
az érdeklődés elvesztése, az értékte
lenség érzete, önvád, öngyilkossági 
gondolat, határozatlanság, koncent
rálási problémák, izgatottság, a gátolt- 
ság érzete, fáradtság és energiavesz
teség, alvási zavarok, étvágycsökkenés 
jelezheti a depressziót.

Ribiczey Sándor dr.

Antidepresszánsok rendelése a házi
orvosi gyakorlatban. De Waal, M. W. 
M. és mtsai (Leiden): Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140,2131.

A depressziók kezelésében a gyógy
szeres kezelésnél az antidepresszán
sok használata indokolt. A m odern, a 
serotonin újbóli felvételét gátló szerek 
használata növekedőben van. A klasz- 
szikus antidepressziós szerek hatá
sossága nem vita tárgya, a vita főleg a 
biztonság és a mellékhatások m egíté
lésénél jelentkezik. Az antidepresz- 
száns használatánál a therapiás hűség 
is fontos, és mivel csak 2-3 hét m últán 
jelentkeznek komolyabb m ellékhatá

sok, szerzők esetük ismertetésével az 
antidepresszáns felírását, az indiká
ciót, a gyógyszer continuitását ismer
tetik. Leiden és környékének 23 000 
lakosát, közülük a 18 évnél idősebb 
depressziósokat látták el 1994-1995. 
évben először antidepresszáns recept
tel. 61%-nál depresszió szerepelt az 
orvosi feljegyzésben. 1 hónap múlva 
ezen betegek 63%-a újból kapott anti- 
depresszánsrecept-ismétlést. A sero- 
tininfelvételt gátlók gyakrabban sze
repeltek. A klasszikus antidepresszán
sok közül a serotoningátlók főleg a 65 
évnél fiatalabbaknál gyakrabban ke
rültek ismétlésre, m int a klasszikus 
antidepresszánsok, melyeket minim á
lis dózisban rendeltek 61%-nál, míg a 
serotoningátlók m inimális hatásos 
adagban 98%-ban kerültek felírásra. 
A serotoningátlókat nem  írták fel 
gyakrabban, mint a klasszikus anti- 
depresszánsokat, de m indkettő  újból 
való rendelésénél nem ta rto tták  be a 
folyamatos adagolást. A serotonin 
újbóli felvételét gátló gyógyszer ada
golásának folyamatossága biztosítot- 
tabb, m int a klasszikus antidepresz- 
száns szedésének folyamatossága. Az 
antidepresszáns receptet kapó betegek 
61%-ánál a diagnózis depresszió volt. 
A klasszikus antidepresszívumoknál 
kontraindikációként szerepel a ren
delésnél: friss szívinfarctus, ritm usza
var, decomp, cordis, nehezített vizelés 
és glaucoma, ezen esetekben serotinin 
újbóli visszavételt gátló gyógyszer 
veszi át a szerepet. Mivel éppen előre
haladott korban gyakrabban szere
pelnek a kontraindikációs elváltozá
sok és adták a több m ellékhatást pro
dukáló régi antidepresszánsokat, ért
hetetlen, m iért éppen a 65 évnél idő
seknél volt kisebb a setotonin gátlók 
adása és az is furcsa, hogy 3-ból 1 
betegnél 2 hét vagy 1 hónap múltával 
mért nem  folytatódott a rendelt 
gyógyszer szedése. A régebbi antidep
resszívumoknál az idő előtti gyógy
szerkiesés 40%-os volt, az újabb sze
reknek a kiesése csak 25%-os volt.

Ribiczey Sándor dr.

Belgiumban globális az orvosi dosz- 
szié. Meijer Van Putten, J. B. Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140,2310.

A belga orvosegyesületek megegyez
tek a háziorvosnál őrzött központi or
vosi dossziéban. Ezáltal végül egy fej

lődés kezdődött meg a lépésenkénti fej
lődésben az eü.-nél, mely sok nyugat
európai államban, m ár magától érte
tődik (De Standaard, okt. 22.). Bel
gium ban specialisták vezetik az egye
sületeket, évek óta nem  volt semmi 
megbeszélendő. Most azonban óvatos 
változás várható. A dosszié vezetése 
még nem  kötelező, a háziorvos és bete
ge egymás között megegyezhet a ve
zetésében, és ha megegyeztek, ebbe 
nem  szólhat bele a specialista és res
pektálnia kell a benne foglaltakat. Ha 
információra van szüksége, a házior
voshoz kell fordulnia és m inden újabb 
észleletet be kell neki jelentenie. A 
továbbiakban nem centrális orvosi 
dossziéról beszélnek, hanem „globális 
orvosi dossziéról”, hogy m it jelent ez a 
homályos fogalom, nem tudható, min
denesetre az ellenzékieskedő szakor
vosoknál ez már egy jele az előzékeny
ségnek. A luiki és genti egyetemek vizs
gálóinak megbízatásánál, melyet a 
betegségi és a rokkantsági vélemény- 
különbségek kiiktatására alakítottak 
Belgiumban, kiszivárgott hírek szerint 
nagy változások várhatók az eü-ben 
(De Standaard, okt. 26.). 1000 házior
vost és 1000 specialistát Walloniából és 
Flandriából (Luik és Aalst) megkér
deztek, hogy mi a véleményük az eü. 
áramvonalasításáról és lépésenkénti 
átalakításáról. Arra a kérdésre, hogy a 
beteg előbb specialistához forduljon-e, 
hogy tanácsot kapjon, a specialisták 
igennel, és arra a kérdésre, hogy elő
ször a háziorvosához kell fordulnia, a 
háziorvosok feleltek igennel és majd
nem m inden specialista nemmel felelt. 
A centrális orvosi dossziéról való véle
m ény kissé árnyaltabb volt, a specialis
ták egy része egyetértett ezzel. Arról, 
hogy mindenki köteles beírni magát 
egy háziorvoshoz, mint az Hollandiá
ban megtörtént, nem esett szó Bel
giumban.

Ribiczey Sándor dr.

A GYAKORLAT KÉRDÉSEI

A halál orvosi diagnózisa felnőttek
nél: a jelenkor ellentmondásainak 
történelmi gyökerei. Powner, D. J. M., 
A ckerm an, A. G. (U niversity o f P itts
burgh , USA): Lancet, 1996, 348, 
1219.

Az élet és halál definícióit, orvosi 
diagnózisait m inden korban jelentő
sen befolyásolta az adott időszak filo
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zófiai, teológiai, technológiai, po liti
kai és szociális prioritásrendszere.

A szerzők cikkükben a XVIII. szá
zadtól napjainkig tekintik át az élet és 
halál diagnosztikájának fejlődését, a 
jelen problém áit. Már bevezetőjük
ben leszögezik, hogy az elmúlt 250 
évben sem m aga az eljárás, sem az azt 
övező ellentm ondások nem változtak 
lényegesen. A halál diagnózisát felál
lító orvosok, bár más eszközök segít
ségével, de ugyanazokat a kérdéseket 
próbálják megválaszolni napjainkban 
is, m int elődeik. A két ism ételten 
visszatérő alapvető problémakör az, 
hogy egyrészt az élet princípium a 
egyetlen szervben (centralista elm é
let) vagy az egész szervezetben (de- 
centralista elmélet) reprezentált-e, a 
másik pedig, hogy hogyan lehet a 
halál álpozitív diagnózisát a legna- 
gyob biztonsággal kizárni.

A szerzők kitérnek az elmúlt 200 év 
főbb elm életeire, az élet és halál defi
nícióinak és diagnosztikájának k ü 
lönféle kritériumaira, valamint a te tsz
halál elkerülésére foganasított eljá
rásokra. A halált általában cardiores- 
piratoricus jelek alapján állapították 
meg, és ezt a tetszhalál kizárására 
irányuló vizsgálatok egészítették ki. 
Míg az 1700-as években az élet p rin 
cípium át a szívben látták reprezen
tálva, az 1900-as évek elején a resusci
tatio elterjedésével az agy kerü lt a 
középpontba. Ezt elősegítette a halál 
pontos időpontjának m eghatározása 
iránti igény, a defibrillátorok és léle
geztetőgépek, az EEG, végül a szövet
tenyésztés és a szervtranszplantáció 
megjelenése is. Az agy hypoperfusio 
és hypoxia iránti viszonylagos in tole
ranciája, az agysejtek replikációra va
ló képtelensége, az agytranszplantá
ció lehetetlensége is az agyra, m in t az 
élet és halál közötti választóvonalra 
irányította a figyelmet.

1956-ban Lofstedt és von Reis 6 
olyan beteget ismertetett, ak inek ál
lapotára areflexia, hypotensio, polyu
ria és hypotherm ia volt jellem ző. A 
betegeket mechanikusan lélegeztet
ték, angiographia során cerebralis 
vérkeringés nem volt detektálható, 
ugyanakkor halottnak csak az átla
gosan 2-26 nap után fellépő szívleál
lás után  nyilvánították őket. A bonco
lás előrehaladott agyi necrosist m uta
tott. 1959-ben Mollaret és Goulon al
kalm azta először a későbbiekben agy
halálként definiált állapotra a coma 
dépassé kifejezést. Az agyhalál diag

nózist 1965-ben, vesetranszplantáció 
kapcsán alkalmazták először, a szív
működéssel rendelkező donor állapo
tának leírására. 1968-ban fogadták el 
az irreverzíbilis coma Harvard-krité- 
riumait az agyhalál s az ezzel feltétele
zetten azonos halál kritériumaiként. 
Ugyanakkor országonként eltérően 
változnak azok a feltételek, amelyek a 
tetszhalál kizárását szolgálják. Ezek 
közé tartozik az ismételt vizsgálatok 
gyakorisága, a vizsgálatok időtartama, 
azon állapotok (pl. hypothermia, 
gyógyszerintoxikációk, shock, ence- 
phalopathiák) kizárása, melyek a ha
lálhoz hasonló reverzibilis állapotot 
hoznak létre, valam int a EEG, angio
graphia, nuklid  radiographia stb. be
vezetése. Ugyanakkor m indegyik ja 
vasolt teszt bevezetése után m egis
m étlődött az a történetileg ism ert 
helyzet, hogy olyan esetek váltak is
mertté, illetve a vizsgálóeljárásokkal 
kapcsolatban olyan metodikai p rob
lémák m erültek fel, melyek kétségeket 
ébresztettek az új módszerrel szem 
ben.

1981-ben az USA m inden állam á
ban elfogadták a „Halál egységes m eg
állapításának aktusáról” szóló állás- 
foglalást. Eszerint „halott az az egyén, 
akinél irreverzibilisen leállt 1. a kerin 
gés és a légzés, vagy 2. az egész agy, 
beleértve az agytörzs működését is. A 
halál m egállapításának elfogadott 
standardokon kell alapulnia.” Ugyan
akkor ham arosan vitatni kezdték, 
hogy az egész agy működésének leál
lása szükséges-e a halál kim ondásá
hoz. M egszületett az agytörzsi halál 
fogalma, valam int az agytörzs kielégí
tő m űködése mellett a magasabb agyi 
functiók elvesztésén alapuló cerebra
lis vagy neocorticalis halál. Ez utóbbi 
fogalom a centralista elmélethez való 
visszatérést jelenti. Alkalmazása 
azonban további problémákat vet fel, 
pl., hogy halo ttnak  és szervdonornak 
tekinthetők-e az anencephal csecse
mők, vagy a tartósan  vegetatív status
ban levő betegek. A szervtranszplan
tációk fejlődésével a mai félelmek 
nem az idő előtti temetéshez, hanem  
az idő előtti szervkivételhez kap
csolódnak. A halál megállapításával 
kapcsolatban számos etikai és filozó
fiai problém a is felmerül. Hogyan 
definiálható a tudati működés és mit 
jelent a magasabb agyi tevékenység? A 
személyiség m értékeként a tudati 
functio jelenti-e az élet hajtóerejét? A 
cognitiv functio köthető-e valamely

speciális agyi területhez? Pontosan fel- 
ismerik-e vizsgálóeljárásaink a cog
nitiv functio hiányát? Milyen k rité r i
um ok alapján tarthatjuk a tudati 
funkció elvesztését irreverzíbilisnek? 
Eltemethető-e egy tudati functióval 
nem  bíró, ám  cardiopulmonalis 
szempontból functionáló egyed, ha 
szervdonációra nem  alkalmas?

Egy, Amerika vezető szakértőit m a
gában foglaló interdiszciplináris 
m unkacsoport (Multi-Society Task 
Force on Persistent Vegatativ State) 
újradefiniálta a perzisztáló vegetatív 
status (PVS) definícióit, áttekintette a 
tudat és ébrenlét anatómiai megfele
lőit, a jelenleg rendelkezésre álló 
vizsgálóeljárások korlátáit, valam int a 
PVS kim enetelét (meghatározásai 
szerint traum ás esetben a PVS 12 hó
nap múlva, nem  traumás esetben 3 
hónap múlva m ondható ki). Számos 
kérdés azonban megválaszolatlan 
maradt és továbbra is fennállnak azok 
az ellenérvek, hogy a tudat hiányát 
igazoló biztos diagnosztikus eljárá
sok, valamint az irreverzibilitás ab
szolút bizonyítékai hiányában az agy
halál és a magasabb agyi functiók 
kiesése nem  egyenlő a beteg halálá
val. A szervtranszplantáció iránti 
igény nyomást gyakorol a teológiai, 
filozófiai és etikai alapelvek, valam int 
az orvosi gyakorlat p rio ritásrend
szerére. Veatch és Gervais nevéhez fű
ződik az a javaslat, hogy az egyén bi
zonyos szem pontok alapján (m aga
sabb functiók, teljes agy vagy 
szív/tüdő) m aga határozhassa meg 
halálának kritérium ait. Az orvos sze
repe ebben az esetben a tetszhalál 
kizárására és az irreverzibilitás bi
zonyítására korlátozódna. E javaslat 
biztosítaná a szervdonáció lehetősé
gét, ugyanakkor nem ad m egoldást 
arra az esetre, ha donáció nem  tö rté 
nik és az egyén halálának k ritérium a
ként a m agasabb agyi functiók meg
szűnését jelölte meg, hiszen sem a 
szívműködéssel bíró, légző test elte
metését, sem a szív mesterséges meg
állítását nem  engedi meg a jelenlegi 
gyakorlat. Halevy és Brody szerint 
szét kellene választani a szervdonáció 
és a halál kritérium ait. A javaslat buk
tatója azonban az a benne rejlő felté
telezés, hogy minden szövet- vagy 
szervdonáció szív- és keringésleállás
hoz vezet, am i azután lehetővé teszi a 
temetést. Ellenkező esetben pl. bekö
vetkezhetne, hogy a cardiopulmonalis 
functiókkal rendelkező egyén veséi-
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nek eltávolítása u tán  anuriásan, a 
veseelégtelenség következtében bekö
vetkező szívleállást várja. A javaslat
ból logikusan következne a temetés 
feltételeinek újrafogalmazása. E felté
telek közül azonban apnoe és asysto
lia kizárása vagy a szívleállás aktív 
előidézése donáció után jelenleg elfo
gadhatatlan.

M eződy Melitta dr.

A holland háziorvosi szövetség össze
foglalja a „medencei gyulladásos 
megbetegedés”-re vonatkozó stan
dard tudnivalókat. Burgers, J. S. és 
mtsa (Utrecht): Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140,77.

Szabályokat ad a praktizáló házior
vosnak olyan esetekre, ha medence
beli gyulladás gyanúja áll fenn. A 
betegséget salpingitisnek vagy adne- 
xitisnek nevezik, ha a microorganis- 
musok a vaginából és a cervixből az 
endom etrium ba, a tubákba és a közeli 
structurákba jutva elszaporodnak. A 
háziorvosi praxisban évente 1000 nő
nél 2 esetben fordul elő, 50%-ban a 
Chlamydia trachomatis, 10%-ban a 
Neisseria gonorrhoea okozza, ezért ez 
a standard kiegészíti a sexualisan át
vihető betegségekre irányuló prob
lémákat. A dg. a klinikai alapon nyug
szik. Ha az anamnesis és a fizikális 
vizsgálat, a We-nel kiegészítve meg
történt, a klinikai diagnosis értéke 
olyan reális, hogy az invasiv techni
kákra nincsen szükség, elhagyhatók. 
Ha gyors sebészi beavatkozás szük
séges, m int pl. extrauterin terhesség, 
acut appendicitis, ennek a kezelését 
azonnal meg kell kezdeni.

A chlamydia trachom atis és a go- 
norrhoeára vonatkozó tenyésztés po
zitív esetben főleg a partner kezelhet
ősége m iatt fontos, hogy ezzel a beteg
ség továbbterjedését megakadályoz
zuk. A háziorvos maga is elláthatja a 
kezelést, továbbutalás csak komoly, 
komplikált esetekben szükséges. Az 
anam nesisben a fájdalom tartam a és 
localisatiója, a láz, vizelési-defecatiós 
panaszok, az összefüggése a menst- 
ruatióval, esetleges terhesség, újabb 
IUD-behelyezés, curettage, appendec- 
tomia és endom etriosis az előzmé
nyekben, a védelem nélküli közösülés 
és a partner esetleges urethritises pa
naszai tisztázandók. A fizikális vizs
gálatnál a hőmérséklet, a has nyomási,

elengedési fájdalma, déefense mus- 
culaire, speculumvizsgálatnál a cervix
ből purulens nedvesség, vaginalis vizs
gálatnál nyomási fájdalom, dagadt ad- 
nexumok. Vizeletvizsgálat, We, Chla- 
mydia-teszt és Go.-tenyésztés, terhes
ségvizsgálat is szükségessé válhatik.

Kizárandó az appendicitis, adnexu- 
m ok torsiója, rupturált corpus luteum, 
húgyúti fertőzés, dysmenorrhoea és a 
spasticus colon. Mind az öt criterium- 
ból meglevő 4-nél a kezelés megkez
dendő, a criteriumok hiánya esetén 
megfigyelés és újbóli értékelés szüksé
ges. Lényeges a nyugalom elrendelése, 
a contact keresés, hőmérséklet mérése, 
2 X 100 mg metronidazol 500 mg, de 2 x 
naponta 10 napon át. Go. gyanúnál 
ciprofloxacin egyszer 500 mg ered
ménytelen kezelésnél továbbutalás 
gynaecologushoz szükséges.

Ribiczey Sándor dr.

„A medencebeli gyulladásos beteg
ség” standardja a holland háziorvosi 
szolgálatban; a háziorvosok reagálá
sa, majd a gynaecologusok bírálata.
Meijman, F. J. és Essed, G. G. M. (Ams
terdam , Maastricht): Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 63.

A háziorvosok kifogásolják, hogy a 
betegség kritériumai között sok a 
szubjektív elem (az anamnesisben al- 
hasi fájdalom, vaginalis vizsgálatnál 
nyomási-vezetési fájdalom, fájdalmas 
és duzzadt adnexumok). Ha We na
gyobb, mint 15 mm, vagy Temp. <38°C, 
ezek megléténél nem kell bevárni a 
tenyésztést, meg kell kezdeni az anti- 
biotikus kezelést. Nem indokolt a vára
kozó álláspont az extrauterin gravidi- 
tásnál, appendicitisnél, az ovariumvér- 
zésnél vagy torsiónál. Ha a th-ra 48 
órán belül nem jelentkezik javulás, m á
sodvonalbeli diagnosztikára van szük
ség. A terhességre a „test” vizsgálat el
végzendő mindenkor, teszi hozzá a nő
gyógyász és elvégzendő a cervixből a 
Chlamidia trachomatis és Neisseria go- 
norrhoeaei vizsgálata. Meg kell előzni 
az igazságtalan stigmatisatiót.

Ribiczey Sándor dr.

Dél-Afrikában ultraviola fény a fertő
zések ellen. Meijer Van Putten J. B.: 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
2593.

Dél-afrikai orvosok úgy gondolják, 
hogy megtalálták a tbc továbbvite
lének ellenszerét és lehetséges, hogy 
más fertőzések átvitelét is meg tudják 
akadályozni: az influenzáét, meningi- 
tisét, kanyaróét és bárányhim lőét. A 
gondolatra akkor jö ttek  rá, amikor a 
kórházi helyiségek ultraviola besu
gárzásától a tbc-bacillusok lényege
sen csökkentek a term ek levegőjében. 
Az ultraviola fény tehát germ icid m ű
ködést fejtett ki. Erre alapozódott a 
natali egyetem és a H atch Consul
ting Engineers (SAMJ, 1996, 86, 
1238-1239.) közös vizsgálata. Dr. 
Philip Onyebujih szerint, amikor a 
dél-afrikai Medical Research Council 
vizsgálata csak ideiglenes következte
tések levonására volt alkalm as, de ha 
bebizonyosodik, hogy az ultraviola 
fény megöli a bacillusokat, akkor a re
sistens tbc bacillusokat is elpusztítja 
és további vizsgálatok fogják majd bi
zonyítani az optimális hatást. Onye
bujih egy néger, aki m ost a londoni 
Medical Schoolban dolgozik, azt 
hangsúlyozza, hogy „az ultraviola 
fény nem  gyógyítja meg a tbc-t, to
vábbi vizsgálatok fogják m ajd  ezt bi
zonyítani, lényeges jelenleg a meg
bízható diagnózis”.

Ribiczey Sándor dr.

GYÓGYSZERKUTATÁS

A losartan randomizált vizsgálata 
captoprillal összevetve 65 évesnél 
idősebb szívelégtelenségben szenve
dő betegeken (az ELITE tanulmány 
értékelése = Evaluation o f Losartan 
in the Elderly). Pitt, В. és m tsa i (Div. 
of Cardiol., Univ. Hosp., 1500 East 
Med. Center Drive, Ann A rbor, MI 
48109-0366, USA): Lancet, 1997, 349, 
747.

1994 és 1996 között az USA, Európa és 
Dél-Amerika 125 központjában indí
tottak prospektiv, kettős vak, ran d o 
mizált és captoprillal kontrollált kli
nikai kísérletet annak eldöntésére, 
hogy a 2 АСЕ inhibitor közül az АСЕ 1 
receptorgátló losartannak előnyösebb 
hatása van-e idős és szívelégtelenség
ben szenvedő betegek vesem űködésé
re, halálozására, intézeti kezelésére, 
m int a captoprilnak.

Előzetes beleegyezésük u tán  a ki
választott 722 beteget 2 azonos szám ú 
csoportra bontották és előfázis után
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losartan  (napi 50 mg), illetve capto- 
p ril (maximálisan napi 3 x 50 m g) 
terápiában részesítették. A szükséges 
ellenőrzéseket először 3 hetenként, 
m ajd 3 havonként ismételték. A b e te 
gek kiválasztása úgy történt, hogy 65 
évesnél idősebbek legyenek és szív
elégtelenségük szerint a NYHA II-IV  
stádium ba tartozzanak, ejectios frac- 
tió juk 40%-os vagy annál kevesebb 
legyen és előzményükben ne szere
peljen ACE-gátló terápia. A 2 csoport 
klinikai jellemzőiben, előzetes gyógy
szerelésében, kórelőzmény szerin ti 
diagnózisaiban és az aktuális lab o ra 
tórium i adataiban (ejectios fractio , 
serum  creatinin és kálium-szint, va la
m int szívfrekvencia, vérnyomás és 
testsúly) nem  té rt el egymástól.

Az első kérdés, amelyre a vizsgálók 
kíváncsiak voltak, a veseműködéssel 
volt kapcsolatban. Az észlelés so rán  a 
norm álisnál minimálisan m agasabb 
creatinin-szint m indkét terápiás cso 
portban egyform án emelkedett, á tla 
gosan 26,5 pm ol/l-rel (10,5%).

A halálozás klasszifikációja a la tt a 
hirtelen szívhalált, a progrediáló szív
elégtelenség okozta halálozást, a h a 
lálhoz vezető myocardialis infarctust, 
az arrhythm ia következtében beállt 
halált, vascularis okok miatti és a nem  
vascularis okok következtében lé tre 
jö tt halálozást tekintették. Ilyen vo
natkozásban és a kórházi felvételek 
gyakoriságában a losartannal kezel
tek rizikója 9,4%-os volt, a cap topri- 
los csoporté 13,2%. Ezen belül az ösz- 
szes halálozás a losartannal kezeltek 
között 17 (4,8%), a captoprilos cso 
portban 32 (8,7%) volt, ez significans 
különbséget jelentett. A halálokokat 
bontva a losartannal kezeltek közül 
hirtelen szívhalálban 5-en, captopril- 
lal kezeltek közül 14-en haltak meg. 
Ami a kórházi felvételeket jelenti, a 2 
csoport között lényeges különbség 
nem volt. A NYHA klasszifikáció 
alapján a vizsgált időszakban az in 
duláshoz szám ítva mindkét c so p o rt
ban azonos m értékű, jelentős volt a 
javulás.

A betegek között történt terápiael
hagyás is, ez significansan kevesebb 
volt a losartanos csoportban (65 eset) 
versus captopril (111 eset). A m ellék
hatások tekintetében ugyancsak signi
ficans különbség volt, a losartannal ke
zeltek között köhögés például egyetlen 
esetben sem fordult elő.

A célkitűzések alapján egyértelm ű
nek tűnt, hogy a 2 ACE-gátló közül a

losartan szám os vonatkozásban elő
nyösebb volt idős szívbetegek terápiá
jában, mint a captopril. A m ortalitásra 
és m orbiditásra gyakorolt hatásukat 
illetően a szerzőcsoport véleménye 
szerint még hosszabb idejű megfigye
lésre van szükség.

Iványi János dr.

Új gyógyszerek törzskönyvezése az 
USA-ban. Ö sszehasonlítás az egye
sült Királysággal, Németországgal és 
Japánnal. Kessler, D. A., Hass, A. E., 
Feiden, K. L. és m tsai (Food and Drug 
Administration, Rockeville, USA): 
JAMA, 1996,276, 1826.

Az utóbbi időben  az FDA (Food and 
Drug A dm inistration), az USA 
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hiva
tala) azon fáradozik, hogy áramvona- 
lasítsa a gyógyszertörzskönyvezés 
folyamatát és felgyorsítsa a gyógy
szervizsgálatokat, amellett, hogy 
megőrzi szigorúságát a törzsköny
vezés terén  és eleget tesz az 
egészségügy időszerű követelményei
nek. Ennek keretében formalizálták 
az olyan súlyos betegségek kezelésére 
szolgáló gyógyszerek vizsgálatát, ahol 
nem áll rendelkezésre megfelelő hatá- 
sosságú kezelési alternatíva. Többek 
között „a valószínűleg nincs más ha
tásos helyettesítő gyógyszer” elve 
alapján olyan készítmények kerültek 
és kerülnek törzskönyvezésre, amikor 
ésszerű határok  között valószínű, 
hogy klinikailag hatásosak lesznek. 
Ezen elvek alapján eddig 10 ilyen 
készítmény került a piacra HÍV fer
tőzés, 4 különböző rákos megbetege
dések, 1 sclerosis multiplex és 1 or
thostaticus hypotensio kezelésére. 
Ezenkívül egy új protokoll, az ún. „Új 
gyógyszerek alkalmazása” bevezeté
sével lehetővé vált, hogy hivatalosan, 
engedélyezett keretek között díjakat 
szedjenek a gyógyszeripartól avval a 
céllal, hogy a vizsgálati folyamatok 
gyorsításához m unkaerő terén és 
infrastrukturálisan  fejlesztést hajt
hassanak végre.

Ezen innovatív fejlesztések ellenére 
m aradtak olyan hangok, hogy jelen
tős a gyógyszerkésés, „drug-lag”, a 
term ék külföldi s hazai (azaz az USA- 
ban tö rténő ) törzskönyvezése közti 
időbeli különbség. Ezért jelen vizs
gálat szerzői öszevetették az új gyógy
szerek hozzáférhetőségét az USA-

ban, Japánban, Nagy-Britanniában és 
Németországban. 214, 1990 és 1994 
között bevezetett gyógyszert vizsgál
tak. M indegyik országban kb. azonos 
m értékben fejlett és versenyképes a 
gyógyszeripar, megbízható a jóváha
gyás rendszere. Az említett 214 
gyógyszer közül 184-et legalább az 
egyik országban, 12-t mind a négy 
országban forgalomba hoztak. Meg
határozták az új gyógyszer fogalmát, 
ami ném i ellentm ondást hordoz m a
gában: az új kémiai entitásokat vizs
gálták, ami lehet egy m ár régóta is
m ert hatóanyag m inor módosítása, 
ill. egy valódi therapiás áttörést jelen
tő kém iai vegyület.

A kim utatás szerint az USA betegei 
ham arabb hozzájutnak a fontosnak 
ítélt gyógyszerekhez, m int a többi o r
szágban. M inden az USA-ban első
ként törzskönyvezésre került gyógy
szer, de még a nem elsőként törzs
könyvezett gyógyszerek többsége is, 
rövidebb idő alatt került jóváhagyás
ra, m int máshol. A legtöbb gyógyszert 
először Japánban törzskönyvez-ték. A 
szerzők szerint ennek az az oka, hogy 
izolált a piac, eltérőek a kulturális 
tényezők, más az értékítélet. Sok új 
szerkezetű hatóanyag kerül Japán
ban bevezetésre, különös therapiás je 
lentőség nélkül.

Következtetésként elmondható, 
hogy az FDA kritérium ai, metódusai 
nem  hátráltatják a betegek hozzáféré
sét a biztonságos és hatásos gyógy
szerekhez. A prioritást élvező gyógy
szerek ham arabb kerülnek felhaszná
lásra. Más vizsgálatokból kitűnik, 
hogy az Új Kémiai Entitás gyűjtőfoga
lom alá tartozó gyógyszerek ham a
rabb kerültek az USA-ban törzs
könyvezésre, m int másutt. Ez a ten
dencia évek óta ta rt és egyre gyorsul.

Az FDA tám ogatja az ötletszerű 
vizsgálati terveket, főleg, ha fontos 
gyógyszerről van szó. Ennek kereté
ben kerül sor gyakori konzultációkra 
a FDA és a gyógyszer szponzora k ö 
zött. Ún. „Faktorial study”-t alkal
m aznak, amikor két v. több therápias 
alkalmazást vizsgálnak egyszerre, 
valamint „Telescoped trial”-t, am ikor 
két V. több vizsgálati fázist sűrítenek 
egybe.

Az FDA erőfeszítéseinek legszem
betűnőbb példája a HÍV fertőzés ke
zelésére bevezetett gyógyszerek ese- 
tébben figyelhető meg, így az USA- 
ban  az indinnavirt 42 nap alatt törzs
könyvezték!!!
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A dicsérő megállapítások m it sem 
érnének, ha az FDA nem biztosítaná a 
törzskönyvezett gyógyszerek hatásos
ságát, effektivitását. Ezért fontos a 
postm arketing surveillance, azaz an 
nak a megállapítása, hogy széles körű 
alkalmazás esetén is m egm arad a 
gyógyszerrel kapcsolatban jósolt biz
tonság.

Halmai Vilmos dr.

Paracetamol betiltása Nagy-Bri- 
tanniában. M eijer Van Putten, J. B.: 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
2106.

Az eü. skót főnöke, Sir David Carter 
úgy gondolja, hogy a Nagy-Britanniá- 
ban legtöbbet használt fájdalomcsil
lapítót, a paracetam olt, be kellene 
tiltani. Kimutatta, hogy a paraceta- 
molmérgezés a leggyakoribb acut, 
életet veszélyeztető májbajt okozza, és 
gyakorisága tovább növekszik (The 
Times, okt. 1.). 20 tabletta bevétele 
elégséges májbetegség kialakulásá
hoz, és csak 24 órán  belüli m ájtransz- 
plantatióval m enthető meg biztosan a 
beteg. Túladagolása Nagy-Britanniá- 
ban évente 100 halálesetet okoz és 
30 000 kórházi felvételt. A legtöbb 
esetben tudatos öngyilkossági p ró 
bálkozásról van szó. A feltűnő, hogy 
10 éve a paracetam olt biztossá lehe
tett tenni acetylcystein hozzáadásá
val. A gyógyszergyárosok azonban 
nem  használták ezt ki, valószínűen az 
eladhatóság csökkenése miatti félel
m ük miatt. Carter jelenleg igazgatója 
a sebészetnek és főnöke a májbetegsé
gek osztályának a Royal Edinburgh 
kórházban. Szerinte 10-ből 1-nél a p a 
racetamol okozta a májbetegséget. 
Nem látja be, m iért nem  alkalmazták 
a májbetegséget megakadályozó ada
lék adását. „Csak kis részük használja 
a szert önpusztításra. Túladagolás m i
att a 2000 haláleset közül 6% a para- 
cetamolhalálozás, közülük 99% m eg
m enthető lenne. Roger Williams, a 
King’s College igazgatója Londonban, 
túlzásnak tartja a paracetam ol mérge
ző anyagnak m inősíteni.” Ez a legbiz
tonságosabb rendelkezésre álló fáj
dalomcsillapító, ha az em ber betartja 
az adagolást. Szerinte a betiltás nem  
helyénvaló.

Ribiczey Sándor dr.

Bovin spongiform encephalopathia -  
veszély Németországban. Meijer
J. B. Van Putten: Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140 ,1969.

Németországban sok a szarvasm ar
hákból eredő kivonat, melyek a bovin 
eredetű spongiform  encephalopathia 
fertőzést közvetíthetik. Több tízezer
nyi gyógyszer készült hom eopatikus 
és biológiai felhasználásra, így m ar
haepével fokozzák az em észtést, tej- 
m irigykivonat van az im m unkészít
ményekben, a szemkenőcsökben bor
júvér és a sportolók m asszázskenő
csében gyakran van m arha-m ellék- 
vesekivonat. Kísérő ism ertető irataik 
olvasásánál égnek mered az olvasó 
haja: a New Chondrin nevű antireu- 
ma-szer nem csak marhaagyvelőből 
készül, hanem  hatóanyagai a gerinc
velőből, placentából, tejből és m arha
heréből származnak. Bár ezeknek 
meg kellene felelniük az európai no r
máknak (egészséges m arhákból kell 
szárm azniuk), de a német gyógysze
részek szerint közülük 40 a szabad és 
kérdéses eredetű piacról szárm azik 
(Der Spiegel, aug. 19.). A „Lympho- 
gland” m arhanyirokcsom ókból elő
állított gyógyszer gyártója nem  tudta 
bizonyítani, hogy a használt nyers
anyagok BSE- (bovin spongiform  
encephalopathia) mentes állatokból 
származnak. A vércukoremelkedést 
fokozó gyógyszer, melyet előzőleg a 
BSE-t okozó szennyezéstől kell m eg
szabadítani, egyúttal a szer hatásossá
gát is kiiktatja. A New Chondrint elő
állító firma vezetője bizonygatja, hogy 
gyártmánya nem  okozhat BSE- fertő
zést. Egyes gyártók már „BSE-men- 
tes” felirattal látják el gyártmányaikat, 
de a központ szerint ez csak valószí
nűsíthető. Kellemetlen, hogy az is
mertetések szerint már m arhákból 
származó kísérőanyagok is kerülnek a 
gyógyszerekbe: glycerin, talcum  és 
gelatin, a Der Spiegel szerint 24 000 
egyéb anyagról van szó, de ebben a 
számban nem  szerepel minden állati 
eredetű segédanyag, nincsenek bele
számítva a takarmányanyagok. Hogy 
a BSE-t minimalizálja, a berlin i 
gyógyszerközpont előírása szerint a 
firm ának igazolnia kell, hogy a fel
használt szervek egészséges nyájak
ból erednek, a betegséget okozó 
csírákat megölték, vagy kiszűrték, de 
ugyanakkor egy m ásik igazgató sze
rin t van még kockázat az ism erteken 
kívül is. Figyelmeztetnek, hogy is

m eretlen még a BSE kórokozója is, 
melegítésre resistens, a WHO szerint 
sem garantálható a csíra elpusztítása. 
Németország nem szívesen ismeri el a 
„szükséglet” fogalmát, így pl. a ho
m eopath icus m ixtúráknál óriási a 
forgalom, bár az ism ertetőn  hangsú
lyozzák a placebohatást. Újabban re- 
kom binánstechnikával állítják elő az 
állati eredetű gyógyszereket, Der 
Spiegel azonban rám utat, hogy még 
használnak állati eredetű enzimeket, 
pl. m arhagyom orból. Hollandiában 
m inden m arhaeredetű anyagnál az 
európai szabályzat szerint kell eljárni. 
Kevesebb a gyógyszerfajta, m int Né
m etországban, kevesebb a piacon a vi
tatott készítmény, de elism erik, hogy 
mégis vannak kétséges m arha-erede
tű gyógyszerek, dr. de Vos szerint ezek 
csak érzelemkeltő dolgok, egy példa 
erre a magyar szarvasm arhákból 
szárm azó pajzsmirigypor. Homeopa
tikus gyógyszerek még kiesnek a sza
bályozásból, csak 1997. jan. 1-től ke
rülnek regisztráció alá.

Ribiczey Sándor dr.

Egy vitatott AIDS vizsgálat Szenegál
ban. M eijer Van Putten, J. B.: Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 2480.

Szenegálban a francia farmakológiai 
vállalat, Roche vizsgálatot végez a Co
trim oxazol hatásáról AIDS betegek
nél. A hatást a kísérleti személyeken 
összehasonlítja a placebóval kezeitek
kel. így szeretnék a gyógyszer hatását 
m egism erni az opportun fertőzések
nél és az AIDS betegségnél a túlélést 
m egism erni a szer használatától. 
Franciaországban és a volt gyarm ati 
Szenegálban mindez felháborodást 
keltett. A nyugati országokban ugyan
is a co-trim oxazol az AIDS betegeknél 
standard kezelésnek szám ít, így 
etikátlannak tartják a placebóval való 
összehasonlítását (Le M onde, nov. 
14.). A szenegáli vizsgálatot Coll-seck 
(Dakar, egyetem) és a francia profesz- 
szor, Jean Pierre Coulard (Bichat kór- 
ház-C loud Bernard, Paris) felügyelete 
mellett végzik, a főszempont a co-tri- 
maxozol hatásának m egism erése az 
afrikai betegeknél. Bár az afrikai bi
zottságok jóváhagyták a vizsgálato
kat, az AIDS-szel foglalkozók a kérdés 
feltevését vitathatónak, sőt, voltak 
akik nem  is vitathatónak tarto tták , 
hanem elfogadhatatlannak. Az ellen
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tét onnan származik, hogy a nyugati 
világ és Franciaország az AIDS fertő
zötteknél elengedhetetlennek tartja 
ezen szerrel való kezelést. A co-trimox- 
azolt nélkülözhetetlennek tartják az 
opportun fertőzéseknél és alkalmaz
zák, mihelyt a CD4-lymphocyták szá
ma milliliterenként 200 alá sülylyed. 
Szenegálban és később az Elefántcsont
parton is általánosan elfogadott, hogy 
dupla vak módszerrel hasonlítják össze 
a szer és a placebo hatást, a kísérlet ta r
tama nincsen meghatározva, áll a jegy

zőkönyvben. A vizsgálók tudni akarják 
az opportun fertőzéseket kapók túlélé
sét. A kísérletezők szerint szükség van a 
szenegáli vizsgálatra, csak így lehet 
megismerni az AIDS hatását afrikai 
betegeknél. Gyakrabban tbc-sek, r it
kább náluk a pneumocystosis és a 
toxoplasmosis, tehát a co-trimaxazol 
afrikai felhasználásának indítékát 
keresik. A vizsgálók arra hivatkoznak, 
hogy a szenegáli kórház jóváhagyta az 
etikai döntést. A rra hivatkoznak, hogy 
abbahagyják a vizsgálatot, ha a két cso

port közt különbözik a halálozás. De az 
ellenfeleket ez nem nyugtatja meg. 
Prof. Alain Goudeau,a toursi kórházból 
mondja: „Ez feltűnő argumentáció. 
Persze vannak különbségek az afrikai 
microbiológiai helyzetben, de ez nem 
lehet ok egy ism ert aktív gyógyszer és 
egy placebo összehasonlításához. Ilyen 
módszerrel a polio elleni vaccinát af
rikai gyermekeken kéne újból vizsgál
ni.”

Ribiczey Sándor dr.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Budapesti Mentőszervezet orvos mun
katársat keres fő-, illetve részfoglalkozás
ban is az ellátási területén működő felnőtt 
sürgősségi, háziorvosi ügyeletekbe. 
Jelentkezés személyesen, Budapest, V. 
Markó u. 22. II. emeleti titkárságon.

5 éve jól működő budapesti orvosi vál
lalkozás foglalkozásegészségügyi szakor
vosokat (nyugdíjasok, közvetlenül szak
vizsga előtt állók is jelentkezhetnek) alkal
mazna, rugalmas munkaidőben.
Tel/Fax:420-6668.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ön- 
kormányzat Pszichiátriai Szakkórháza
(4321 Nagykálló, Szabadság tér 13. 
Telefon/Fax: 42-263-128) pályázatot hir
det az intézet
-  III. Pszichiátriai 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 és 
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 pályázatot a fenti címre kérjük benyúj
tani dr. Bálint Géza főigazgató főorvos
nak.

Észak-németországi radiológiai magán- 
rendelőbe (MRT, CT, mammográfia, UH) 
sürgősen keresünk izotopdiagnosztiká- 
ban jártas radiológus szakorvost.
Cím: Radiolog. Praxis, 17033 Neubran
denburg, Ihlenfelder str. 75. BDR.
Tel: 00 49 395 429 590

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat
(1095 Bp. Mester u. 45.) igazgató főorvosa 
pályázatot hirdet Reumatológiai szakor
vosi állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
Reumatológiai szakvizsga
Szakmai önéletrajz
Erkölcsi bizonyítvány
Határidő: a megjelenéstől számított 15
nap.
Bérezés a Kjt. szerint.
Az állás azonnal betölthető, a pályázat be
nyújtása dr. Kovács József igazgató főor
vos titkársága.

A MÁV Kórház-Budapest (Podmaniczky 
u. 111.) felvételt hirdet az I. sz. Belgyógyá
szati Osztályra ügyeletes orvosi teendők 
ellátására kiemelt bérezéssel.

Jelentkezni lehet: a 269-56-56-os telefon
számon a 1181-es vagy 1710-es melléken, 
dr. Kertész Tamás osztályvezető helyettes 
főorvosnál.

A Debreceni Orvostudományi Egyetem I. 
sz. Sebészeti Klinikája pályázatot hirdet 
1 érsebész szakorvosi vagy szakorvosjelölti 
állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
-  általános sebészorvosi és érsebész szak- 
képesítést igazoló okirat másolata
-  szakmai önéletrajz
-  3 hónapnál nem régebbi erköcsi bizo
nyítvány
-  az utóbbi 3 évben végzett műtéti statisz
tika
- idegen nyelv (lehetőleg angol) ismerete 
Bérezés a közalkalmazotti törvény szerint. 
A pályázatot a DOTE Személyzeti Cso
portjához kell benyújtani (4012 Debrecen, 
Nagyerdei krt. 98.)
A pályázat benyújtásának határideje: a 
megjelenéstől számított 30 nap.

Az Észak-Pesti Kórház (1158 Budapest, 
Őrjárat u. 1-3. sz.) Rheumatológiai szak- 
rendelése felvételt hirdet rheuma szakor
vosi állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
-  Orvosi diploma másolata
-  Az adott szaknak megfelelő szakképesí
tés
-  szakmai önéletrajz
-  OONY igazolvány másolata
-  MOK tagsági igazolvány másolata 
Érdeklődni lehet: Berta Lászlóné Munka
ügyi Vezetőnél, telefon: 415-06-60/2023. 
Bérezés a Kjt. szerint.

A Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai 
Kórház Főigazgató főorvosa (1145 Buda
pest, XIV. Uzsoki u. 29.) pályázatot hirdet a 
Pathológiai Osztályra 2 főorvosi állás be
töltésére, pályakezdő orvosok, valamint 
szakvizsga előtt állók részére.
Bérezés: a Közalkalmazotti törvény alap
ján, megegyezés szerint.
Pályázati határidő a megjelenéstől számí
tott 30 nap.
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A paracetamol hatásai a terhesség lefolyására és 
a születendő gyermek fejlődésére
Prof. Jean Golding

Bristoli Egyetem Gyermekegészségügy Intézetének gyermekgyógyászat és perinatalis epidemiológia 
professzora az ALSPAC programigazgatója

OH

NH.CO.CH3
paracetamol

acetaminophen

Ismeretes, hogy a terhes nők csaknem három
negyede szed valamilyen gyógyhatású készít
ményt a terhesség időszakában, leggyakrabban 
paracetamolt. Az ALSPAC (Avon Longitudinal 
Study of Pregnancy and Childhood) klinikai 
vizsgálatban részt vett 12104 terhes nő 48,6%-a 
szedett paracetamolt a terhesség első 6 hónapja 
során. A terhesség kimenetelét, valamint a 
világra hozott gyermekek fejlődését 18 hóna
pos korukig tudományosan elfogadott módsze
rekkel értékelték. Az eredmények azt bizonyít
ják, a paracetamol egyáltalán nem okoz a ter
hesség lefolyását, vagy a világra hozott gyer
mekek fejlődését befolyásoló mellékhatásokat.

A vizsgálat további célja, hogy a terhesség ide
je alatt szedett paracetamol biztonságosságát

összevessék a terhesség előrehaladása, ill. a 
gyermekek fejlődése szempontjából úgyszintén 
veszélyesnek tartott szalicilsavval. A terhes nők 
kisebb hányada, az ALSPAC résztvevőinek 
mindössze 5,1%-a szedett szalicilsavat a ter
hesség első 6 hónapja során.

Az ALSPAC a nyolcvanas évek végén, a bristo
li területen élő, több mint 14000 terhes nő rész
vételével kezdődött és még jelenleg is tart. A 
vizsgálat elvégzésével a terhesség lefolyására, 
valamint a születendő gyermekek fejlődésére 
ható örökletes, pszichológiai és környezeti 
tényezőket kívánják feltárni.

Noha 1948-ban, 1958-ban és 1970-ben végez
tek már hasonló jellegű felméréseket, időtarta
mukat és a résztvevők számát tekintve ezek 
egyike sem tekinthető az ALSPAC-hoz hason
lóan nagyszabású vizsgálatnak. Ezen kívül a 
technológiai fejlődés felgyorsulása és alkalma
zásának környezeti hatásai miatt, valamint a 
betegségek kórlefolyásának, gyógyszeres keze
lésük és a táplálkozási szokások változásai kö
vetkeztében ismét időszerűvé vált az aktuális 
helyzet felmérése. Kizárólag ezen a módon 
lehetséges az időközben elterjedté vált kórfo
lyamatok, pl. az allergiás betegségek, a viselke
dészavarok, valamint a felnőttkori betegségek 
előállapotainak okait feltárni.

Az ALSPAC a WHO által szubvencionált 
ELSPAC (European Longitudinal Study of 
Pregnancy and Childhood) részére, melyet szá
mos különböző, nagy-britanniai és tengerentúli, 
állami és magánszervezet is támogat.
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A PARACETAMOL h e ly e  é s  ér ték e  a c se c se m ő 
g y erm ek k o ri lá zcsilla p ítá sb a n

Csecsemő- és gyer
mekkorban a láz igen 
gyakori, a hozzátarto
zókat nem ritkán ag
gódásra késztető tü
net. Kiváltásában leg
inkább infekciók, 
immunpathomecha- 
nizmusú és malignus 
betegségek, valamint 
egyéb okok szerepel
nek. Előfordul azon
ban, hogy az egyéb
ként egészséges gyer
mek testhője folya
dékhiány, magas kül
ső hőmérséklet, foko
zott testmozgás, túlöl- 
töztetés, esetleg tartós 
sírás, nyugtalanság, 
félelem miatt emelke
dik (hyperthemia).

A tartósan magas láz 
minden szerv funkci

onális és strukturális károsodását előidézheti, ami keringési, légzési, 
központi idegrendszeri tünetek jelentkezésében, a vizeletkiválasztás 
csökkenésében, az anyagcsere fokozódásában jut kifejezésre. Különö
sen veszélyes lehet ebben az életkorban a keringés összeomlása és láz
görcs fellépése. Az eleve gyenge védekezőképesség (újszülött, csecse
mő), leromlott szomatikus állapot (krónikus betegek), szívhiba már a 
mérsékeltebb lázat is nehezen elviselhetővé teszi, fennállása gyors álla
potromláshoz vezet.

Fentiekből következik, hogy ebben az életkorban a mérsékelt (38 °C 
felett) láz csökkentése is kötelező, 39 °C felett pedig - főleg a keringés
re és az idegrendszerre kifejtett hatás miatt - elsősegélyt jelent a lázcsil
lapítás. Ezért ennek lehetőségeire és a megoldás technikájára a szülőket 
meg kell tanítani! Csak megfelelő orvosi vizsgálat dönthet azonban ar
ról, hogy az egyszeri kiugró, vagy a tartósan magas láz milyen oki keze
lést igényel. Az antibiotikumok nem lázcsillapító szerek!

A lázcsillapítás lehet fizikális és gyógyszeres, illetve a kettő kombiná
ciója. Az előbbi helyesen alkalmazott és jól megválasztott változatai 
(törzs- és teljes testborogatás, ülőfürdő) önmagukban is eredményesek 
lehetnek, de különösen hasznos az egyidejűleg adott lázcsillapító hatá
sának bekövetkeztéig, 39 “C felett. Nem várható eredmény, sőt veszé
lyes a fizikális lázcsillapítás, ha alacsony a perifériás és magas a centrá
lis vérnyomás (shock, hőpangás).

A nagy dilemmát ma a gyógyszeres lázcsillapítás jelenti csecsemő- és 
gyermekkorban. A hagyományokra és a kedvező tapasztalatokra tá
maszkodó szemlélet nálunk nehezen és lassan fogadja el, hogy olyan jó 
láz- és fájdalomcsillapító, sőt antiphlogisticus és antirheumás hatású 
szerek használatát, mint a szalicilsav- és pirazolon-származékok a fej
lett egészségüggyel és gyermek-egészségvédelemmel rendelkező 
országokban jelentősen korlátozták, sőt az aminophenazonok és 
noraminophenazonok gyártását megszüntették egyes helyeken. Ha
zánkban még az egyébként szintén jó láz- és fájdalomcsillapító 
propionsav-származékok adása sem javaik egy-öt éves kor alatt.

Kiterjedt vizsgálatok és széleskörű gyakorlati tapasztalatok alapján 
ma a PARACETAMOL-tartalmú készítményeket tartják a legkorszerűbb 
és legkiterjedtebben használt lázcsillapítónak csecsemő- és gyermek
korban. Ennek alátámasztására az eredmény/kockázati arány szolgál. 
Miért szorultak háttérbe az egyébként igen jó láz- és fájdalomcsil
lapító szalicilsav- és pirazolon-származékok?

A szalicilátok kisebb kellemetlenségeken (hasi colica, gyomorégés, 
fülzúgás, fejfájás, szédülés) túl dehydratiót, hypoglykaemiát (görcs), 
a gyomor-nyálkahártya irritációját okozhatják. Gátolják a 
thrombocytaaggregatiót, csökkentik a prothrombin-szintet. Ezáltal vér
ző ulcusok kialakulásához, a vérzékenység általános fokozódásához 
vezethetnek. Emiatt nem szedhetik műtét előtt álló és haematologiai be

tegségben szenvedő gyermekek, valamint terhesek sem szülés előtt és 
alatt. Az anyának adott szalicilátok hatása a magzaton és az újszülöttön 
is érvényesülhet a ductus Botalli korai záródásában, illetve a fehérjekö
tésből kiszorított bilirubin okozta - esetleg magicterussal (súlyos agyká
rosodás) fenyegető - fokozott icterusban. /Egyebek mellett ezért nem 
ajánlják a propinosav-származékok alkalmazását sem ebben a 
periódusban!/
Gyermekgyógyászati szempontból igen jelentős, hogy az utóbbi időben 
összefüggést találtak az óvodás- és kisiskoláskorban hazánkban sem rit
ka - korai felismerés és megfelelően kezelés nélkül végzetes - Reye- 
syndroma és a főleg influenza-, varicella- és adenovirus fertőzésekben 
alkalmazott szalicilátok (Aspirin) között. Mindezért alkalmazását kor
látozták és adását 12-18 év alatt csak rheumás fájdalmakban, juvenilis 
rheumatoid arthritisben és a kisdedkorban jelentkező Kawasaki- 
betegségben ajánlják.

A sok pozitív hatással rendelkező, közkedvelt aminophenasonok és 
novaminophenasonok értékét jelentősen csökkenti a komplement által 
médiáit cytolysisen alapuló agranulocytosis és a hypo-, vagy aplastikus 
anaemia. Ha e viszonylag ritkának tűnő, életveszélyes mellékhatás kie
melésétől el is tekintünk, akkor sem hagyható figyelmen kívül 
a pirazolonszármazékok neutropeniát fokozó effektusa. Újszülött-, 
csecsemő- és gyermekkorban ugyanis toxicoseptikus állapotot kiváltó 
számos bacteriális infekció nem leukocytosissal, hanem leukopeniával 
jár, ami önmagában is rontja az adott súlyos betegség prognózisát. Az 
e csoportba tartozó készítményekkel történő lázcsillapítás méginkább 
gyengítheti a beteg sejtes védekező képességét.

Csecsemő- és gyermekkorban előtérbe kerül a központi idegrendszer 
ingerlékenységét fokozó hatás, ami elősegítheti a 4-5% gyakoriságban 
jelentkező lázgörcs manifesztálódását. Ez a veszély anticonvulsiv szer 
egyidejű bevitelét teszi szükségessé.

Nem előny a paracetamolnál gyorsabb lázcsillapítás elérése sem, mi
vel a hirtelen hőmérsékletesés kollapszust, kivételesen keringési elégte
lenséget okozhat. Mindezek alapján a világ számos országában meg
szűntették e készítmények forgalmazását és alkalmazását. Hazánkban 
azonban egyes piraziion-származék (Germicid, Amidazophen, 
Algopyrin, Demalgonil) forgalomban és használatban van a gyermek- 
gyógyászatban is. Ez annál is inkább indokolt, mivel a paracetamol- | 
készítmény adását három hónapos kor alatt nem ajánlják és az-intravé
násán alkalmazható forma sem terjed még el hazánkban.
Mi a paracetamol előnye az eredmény/kockázati arány tekintetében?

A centrális hatású, jó láz- és fájdalomcsillapító lényegében kiküszöbö
li azokat a nem kívánt mellékhatásokat, amelyek az egyébként szintén 
nagyon jó effektusú, egyéb hatóanyagtartalmú szerek használatakor je
lentkezhetnek.
Ebből adódó előnyei: nem irritálja a gyomrot; nem gátolja a 
thrombocyta-aggregatiót; nem csökkenti a prothrombinszintet, s így 
nem provokál gastrointestinális és egyéb vérzéseket; nem okoz 
agranulocytosist és csontvelő-depressziót; bélből való felszívódása 
gyors és teljes; gastroenterologiai és haematologiai, valamint asthmás 
gyermekek is szedhetik, terhes nők és szoptatós anyák is kaphatják. 
Ezen előnyös tulajdonságok és a minden korosztály számára rendelke
zésre álló modern készítmények: szirup, kúp, por, pezsgőtabletta, kom
binált formák magyarázzák a PARACETAMOL-készítmények igen 
széleskörű elterjedtségét és alkalmazását a csecsemő-gyermekkorban 
leggyakoribb viralis, bacterialis és egyéb eredetű lázas állapotokban. 
Felmerül-e mellékhatás lehetősége a paracetamol alkalmazásakor?

Nagyon ritkán allergiás túlérzékenység mutatkozhat, vagy túladagolás 
esetén toxikus máj- és veseérintettség jelentkezhet. Ezért elengedhetet
len a PARACETAMOL-tartalmú lázcsillapítók forgalmazóinak a dozí- 
rozásra, a gyógyszerszinergizmusra és a contraindikációkra adott előí
rásainak betartása, illetve az orvosi ellenőrzés a 3-5 napon túli alkalma
zásakor. Szükség esetén megfelelő antidotum áll rendelkezésre: az 
N-acetyl-cystein!

Az eredmény/kockázati arány indokolja, hogy csecsemő- és gyermek
korban PARACETAMOL-tartalmú készítmény legyen az elsődleges 
láz- és fájdalomcsillapító szer, s egyéb hatóanyagú gyógyszerek csak 
ezek esetleges hatástalansága, illetve speciális indicatio alapján kerülje
nek alkalmazásra.

Csorba Sándor dr.
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A C onvention B udapest Kft. K ongresszusi N aptárából
1997. szeptember 5-6.
Budapest -  Hotel Sunlight

XXVIIIth Annual Meeting of the Association for Paediatric Education in Europe:
Continuing Medical Education in Paediatrics in Europe from East to West 
A konferencia elnöke Dr. Szamosi Tamás (SOTE II. sz. Gyermekklinika)

1997. szeptember 5-6.
Budapest -  Kormányvendégházak

Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társasága V. Kongresszusa
A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Rákóczi István (Szent Imre Kórház)

1997. szeptember 25-27.
Debrecen -  Tóth Árpád 
Gimnázium -  Konferenciaközpont

Magyar Sebész Társaság XVI. Kísérletes Sebész Kongresszus
A szervező bizottság elnöke: Dr. Mikó Irén (DOTE Kísérletes Seb. Int.)

1997. október 9-11.
Budapest - Kormányvendégházak

Az egészségügyi privatizáció kérdései és lehetőségei Magyarországon:
Multidiszciplináris egynapos sebészet, ambuláns sebészet, nappali klinika 
A kongresszus elnöke: Prof. Dr. Rózsa Imre (HIETE)

1997. november 13-16.
Pécs -  POTE Aula

Magyar Nephrológiai Társaság Nagygyűlése és a III. Pécsi Diabeteses Nephropathiás Nap
A szervezőbizottság elnöke: Prof. Dr. Nagy Judit (POTE Nephrológiai Centrum)

1997. november 21-22. 
Lillafüred - Palota Szálló

Antibiotikum-politika és infekció-kontroli
Az elmélet és ami ebből a gyakorlatban megvalósítható 
A konferencia elnöke: Prof. Dr. Ludwig Endre (Péterfy S. u. Kórház)

A konferenciákra jelentkezni a Convention Budapest Kft. 1461 Budapest, Pf. ll.-es címén, vagy a budapesti 117-8773-as fax, 
illetve a 267-4583,06-30 222-569,06-30 524-270-es telefonszámokon lehetséges.

О Н -QUIZ

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

Indoklások:

LXIV/1. D. A leírt esetben hányást követően létrejött oesopha
gus rupturáról van szó, ezt mediastinitis követheti, 
baloldali ptx és pleuralis folyadék is felléphet. 
Azonnali műtét indikált.

LXIV/2. B. Az acetaminophenre nem jellemző, hogy pancreati- 
tist okozna, szemben a felsorolt többi gyógyszerrel.

LXIV/3.B. Peptikus fekély az alapbetegség, ami perforációt 
okozott, ugyanennek az alapbajnak a vérzés sem 
ritka szövődménye.

LXIV/4. E. A felsoroltakkal ellentétben, nem bizonyított, hogy 
a psychogen tényezőknek kulcsszerepe lenne a 
Crohn betegség pathogenesisében.

LX1V/5.A. Haemolysisben indirekt hyperbilirubinaemia van, 
nincs bilirubinuria.

LXIV/6. E. HBsAg-pozitív vérrel történt expozíció esetén azon
nal HBIG (HBV-specifikus immunglobulin) + vak
cina (Engerix B) adandó.

LXIV/7. C. Egyetlen görcsroham után helytelen lenne a bete
get epilepsziásnak tartani és -  minden kivizsgálás 
nélkül -  anticonvulziv kezelést kezdeni. De fel kell 
hívni a figyelmét, hogy betegsége tisztázásáig, 
gépjárművet semmiképp se vezessen. Alkalmi con- 
vulsiója is lehet pl. a krónikus alkoholista beteg
nek, tartós anticonvulziv terápiát ez sem igényel.

LXIV/8. E. A Tensilon myasthenia gravisban javítja a motoros 
választ, de nem botulizmusban.

LXIV/9. C. Negyven éves kor után a myasthenia gravis férfi
akban és nőkben egyforma gyakorisággal a be
tegség főleg 60-70 éves életkorban jelentkezik. Ha 
a Tensilon tesztre (i.v. rövid hatású acetylcho
linesterase inhibitor adására) javul a motoros ak
tivitás (pozitív válasz), ez myasthenia mellett szól. 
Atropin a gyógyszer-indukálta muscuran-szerű 
mellékhatás kivédésére myastheniás betegeknek is 
adható.

LXIV/10. D Pénzérme lenyelése kapcsán az endoscopia a java
solt teendő az idegentest eltávolítására, ekkor a 
nyelőcső sérülése is azonnal megállapítható.
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LXV. sorozat
Instrukció: M inden kérdés esetén az öt (vagy négy) válasz közül válassza ki a legmegfelelőbbet!

LXV/1. Kisgyermekek lázas állapotára érvényes állítások, 
KIVÉVE:

A) a nagyon fiatal csecsemőkben a magas láz sokkal 
aggasztóbb tünet lehet, mint gyermekkorban
B) a láz oka lehet nem fertőző betegség is!
C) a marcrophagokból és más sejtekből felszabaduló 
interleukin-1 (IL-1) fontos tényező a láz indukálásában
D) az agyi károsodás bekövetkezése biztos, ha a láz 
meghaladja a 42 Celsius fokot
E) a láz központi mediátorai a prostaglandinok

LXV/2.Nagy mennyiségű alkoholt fogyasztó anyák újszülöt
teiben jellemzően észlelhető elváltozások, KIVÉVE:
A) növekedésben való visszamaradás
B) szívfejlődési rendellenességek
C) arc-abnormalitások
D) nagyízületi deformitás
E) mentalis retardatio

LXV/3. Tíz hónapos lányt láz, köhögés, stridoros légzés, enyhe 
respiratorikus distress miatt utaltak kórházba. Mi lehet 
az oka az„infekciós croup”-nak?
A) adenovirus
B) respiratoricus syntitium vírus
C) parainfluenza vírus
D) Hemophilus influenzae
E) Corynebacterium diphteriae

LXV/4. Két éves lányt generalizált tónusos convulsiokkal szállí
tották kórházba. Lázas, lumbal-punctio megnövekedett 
liquornyomást jelez a koponya CT agyoedemára utaló 
képet mutat. Milyen vizsgálat javasolt?
A) erythrocyta protoporphyrin mérés
B) vírus tenyésztés a liquorból
C) Paul Bűnnel reakció
D) AST titer meghatározás
E) EEG

LXV/5. Négy éves fiú láz, torokfájás, duzzadt nyirokcsomók, na
gyobb lép miatt kerül orvoshoz. Garatleoltása negatív, a 
mononucleosis gyors Monospot tesztje negatív. Mi a 
teendő?

A) ismételni a garatleoltást
B) ismételni a Monospot tesztet
C) Epstein Barr vírus (EBV) specifikus antitest titert 

nézni
D) mellkas rtg vizsgálatot készíteni
E) csontvelő vizsgálatot végezni

LXV/6. Fiatal csecsemőben a HÍV fertőzés átvitelének leg
fontosabb útja:
A) előző intrauterin transzfuzió
B) post-natalis transzfuzió
C) transplacentalis fertőzés az anyától 
Djfertó'zés az anyatejjel
E) sexualis abusus

LXV/7. Az éjszakai ágybavizelésre vonatkozóan érvényes ál
lítások, KIVÉVE:
A) Négy éves korig a gyermekek 1/3-ában jelent

kezhet
B) fiúkban gyakoribb
C) familiaris predispositio is szerepelhet
D) a csökkent húgyhólyag-kapacitás oki tényező lehet
E) sokszor jelentős emocionális tényezők észlelhetők 
a háttérben

LXV/8. Melyik malignus kórfolyamat esetén a legnagyobb a 
spontan regressio előfordulása?
A) neuroblastoma
B) Ewing sarcoma
C) Wilms tumor
D) akut myeloid leukaemia
E) Hodgkin-kór

LXV/9. Melyik gyógyszer használatos az acetaminophen 
túladagolás kezelésére?
A) methylénkék
B) desferoxamin
C) amylnitrat
D) atropin
E) acetyl-cystein

LXV/10. A fenti gyógyszerek közül melyik használatos vas-sul- 
fat mérgezés kezelésére?

A megfejtések beküldési határideje 1997. augusztus 15.
(A megfejtések levelezőlapon küldhetők be a Hetilap szerkesztőségébe: B udapest, Pf.: 94.1327)
A helyes választ beküldők között egy jutalomkönyvet sorsolunk ki.
A helyes megoldást (némi indoklással) a következő havi feladvánnyal együtt, a könyvet nyert kolléga nevét következő 
havi m ásodik számunkban közöljük.
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1997. augusztus 10. 138. évfolyam -  32. szám
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Pitlik Ervin dr. 1995
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Matolcsy András dr. 1999
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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

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

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

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

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

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

A kézirat beküldési helye: Orvosi Hetilap Szerkesztősége 
Budapest, Pf.: 94. 1327.

A közlemények végső elfogadása csak abban az esetben történik 
meg, ha azok formailag teljes egészében megfelelnek ezen útmu
tatásnak.

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.



SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY

Molekuláris genetikai vizsgálatok alkalmazása 
a non-Hodgkin-lymphomák diagnózisában

Pitlik Ervin dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, II. Belklinika Budapest, (igazgató: Tulassay Zsolt dr.)

A mai orvostanhallgatók rutin  biológiai és biokémiai 
vizsgakérdéseire kevesen tudnánk válaszolni. Ez rendjén 
való; bizony, többségünkben rég voltunk medikusok. 
Azóta a világ is fordult egyet, s napjainkban a klasszikus 
belgyógyászati orvoslást észrevétlenül egy újfajta szem 
léletmóddal áthatott, egyre inkább az alaptudom ányok 
felé forduló m edicina váltja föl. Talán nem túlzás azt állí
tani, hogy korunk színvonalán (bizonyos betegségeket) 
jól gyógyítani a jövőben egyre inkább csak az tud  majd, 
aki képes lépést váltani, és ha felszínesen is, de elsajátítja 
a nyelvet, mely -  úgy tűnik -  egyre inkább a molekuláris 
genetika szókincsét alkalmazza. Az orvostudom ány m in
den területén éreztetik hatásukat a molekuláris biológia 
újabb és újabb fölfedezései, az egyes szubdiszciplínákban 
temészetesen más és más súllyal. Elsősorban a hem atoló
gusok, onkológusok, im m unológusok és az örökletes b e 
tegségekkel foglalkozók (meg az infektológusok „és még 
sokan mások”, sőt, egyre többen) kényszerülnek arra, 
hogy m egtanulják vagy újratanulják az Űj Nyelvet, mely 
hemzseg az egyre szaporodó idegen (angol) kifejezések
től és rövidítésektől, látszólag átláthatatlan és fölfogha- 
tatlan; boldogok, akiknek ez nem  jelent komolyabb ne
hézséget.

A 80-as években indított grandiózus program, a H u
m an Genome Project -  mely a teljes emberi génkészlet 
föltérképezését tűzte ki célul -  öles léptekkel halad. 
A klónozott birka esete a bulvárlapok címlapjaira került 
és legalábbis szelet vetett. A molekuláris genetika föl
fedezései és eredményei csakugyan zavarba ejtőek, és 
nem  kell filozófusnak lennünk ahhoz, hogy megérezzük 
a jövő reális veszélyeit; akár újkori Bábel-történet kezde
tét sejthetjük gondolatsorunk végén, m ert valóban úgy 
érezhetjük, a jövőben talán semmi sem lehetetlen, am i
nek megvalósítását elgondoltuk.

A klinikai onkológiában és hem atológiában a k lóno
zott birkát felülmúló nagy áttörés egyelőre várat magára, 
de a citogenetikai és molekuláris biológiai vizsgálatok 
szolgáltatta új ism ereteket a napi klinikai hematológiai 
gyakorlatban is alkalm azni kezdtük. A lym phom ákban 
kim utatott molekulárgenetikai eltérések például -  klini
kai szempontból -  egyelőre három különböző célt szolgál
hatnak: 1. segítik és kiegészítik a morfológiai diagnózist;
2. bizonyos esetekben jellemzik a prognózist, és 3. lehe
tővé teszik a m inim ális reziduális betegség kimutatását.

A non-H odgkin-lym phom ák (NHL) molekuláris ge
netikai jellemzőiről az Orvosi H etilap e heti szám ában 
olvasható részletes, elemző áttekintés (14). Matolcsy dr. 
közleményében kim erítően foglalkozik a non-Hodgkin-

lym phom ákban előforduló gyakoribb m olekuláris ge
netikai eltérésekkel. Olyan tém áról ír, mely napjainkban 
az onkológiai kutatás egyik legintenzívebben vizsgált, 
legizgalmasabb területe.

Bovery 1929-ben közölt megfigyelései óta egyre gya
rapodnak a bizonyítékok, melyek szerint az em berben 
előforduló malignus daganatok keletkezését a sejtek ge
netikai károsodása idézi elő. A non-H odgkin-lym pho
mák m integy 80-90 százalékában m utatható ki krom o
szóm aaberráció (10). A NHL-ban előforduló genetikai 
hibák érinthetnek proto-onkogéneket,tum or-szuppresz- 
szor géneket és kapcsolatosak lehetnek bizonyos vírusin
fekciókkal. A proto-onkogének transzlokációi és struk
turális hibái azok aktivációját eredményezhetik -  azaz 
működő onkogéneket - ,  melyek többnyire a sejtnöveke
dés és -proliferáció valamely lépését serkentik. A tum or- 
szuppresszor génműködés hiánya ezzel szem ben a sejt- 
növekedés és -szaporodás fiziológiás gátlásának elm ara
dását eredményezi. A tum or-szuppresszor gének mindkét 
alléljának inaktivációjára szükség van ahhoz, hogy m ű
ködésük kiesése malignus transzform ációhoz vezessen; 
a patogenetikai háttér rendszerin t az egyik alléi deléciója 
és -  egyidejűleg -  a m ásik mutációja. A vírusok  pontos 
szerepe a NHL-k kóreredetében még nem teljesen tisztá
zott, az azonban már ma sem kérdéses, hogy legalább 
három  vírus [nevezetesen az Epstein-Barr-vírus (EBV), a 
hum án T-sejtes lym photrop virus-I (HTLV-I) és a hum án 
herpesvirus-8 (HHV-8)] alapvető szerepet játszik egyes 
malignus lymphoma szubtípusok patogenezisében: a 
malignus sejtpopuláció klonális infekciója igazolható.

A NHL-ban előforduló leggyakoribb genetikai eltéré
sek a m olekuláris genetika alapfogalmait használva alap
vetően két csoportba sorolhatók (15): l .A  töréspontot 
érintő transzlokáció m iatt megváltozott bázisszekvencia 
az érin tett génben olyan fúziós gént alkot, m elynek m ű
ködése fúziós RNS-t, ill. fúziós (kiméra) fehérjét eredm é
nyez. 2. A hiba a fiziológiás im m unglobulin- (lg) és T-sejt 
receptor- (TCR) génátrendeződés folyamatában jelent
kezik. Jelenlegi ismereteink szerint a NHL-k többségében 
a prim er genetikai eltérés krom oszóm a-transzlokáció, 
mely proto-onkogén lokuszokat érint. A В-sejtes NHL- 
kban ezek a transzlokációk deregulálják a proto-on- 
kogéneket azáltal, hogy génreguláló génszakaszok (leg
gyakrabban Ig-gének) kerülnek juxta-pozícióba.

A lym phom ák egyes szubtípusait különböző kro- 
m oszóm a-transzlokációk jellemzik, például: 1. a 
t(8;14)(q24;q32), és „variánsai”, a t(8;22)(q24;qll) és 
a t(2;8)(pl2;q24) a c-MYC proto-onkogén deregulált
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expresszióját eredményezik valamely Ig-lokusz juxta- 
pozíciója által a Burkitt-lymphomás betegek 100%-ában. 
2. A BCL-2 nevű anti-apoptózis gén átrendeződése és 
deregulációja -  melynek hátterében a t( 14;18)(q32;q21) 
áll -  a follicularis lym phom ák 70-90% -ában m utatható 
ki. 3. A köpenysejtes lym phom ák (MCL) kb. 50%-ában a 
t( 11;14)(ql3;q32) a BCL-1 (CyclinDl/PRADl) gén túlzott 
expresszióját eredményezi. 4. A BCL-6 gén, mely egy 
POZ-cinkujj transzkripciós faktort kódol, génátrendező
dés vagy mutáció következtében kóros a diffúz nagysej
tes lym phom ák többségében, kevésbé gyakran follicu
laris lym phom ákban is. 5. A PAX-5 gént érintő 
t(9;14)(pl3;q32) transzlokáció a lym pho-plasm ocytoid 
lym phom ák mintegy 50%-ában m utatható ki. 6. A T-sej- 
tes lym phom ákban a HTLV-I pozitív (gyakran p53 m utá
cióval is társuló) felnőttkori T-sejtes leukaem ia/lym pho- 
m án kívül az egyedüli figyelemre méltó T-sejtes geneti
kai laesio az anaplasticus nagysejtes lym phom ára je l
lemző t(2;5)(p23;q35), azaz az NPM/ALK fúziós gén. 
Csaknem  valamennyi NHL-ban található legalább egy
féle m olekuláris krom oszóm am arker (általánosnak te 
kinthető a klonális lg- vagy TCR-génátrendeződés) és 
m integy 20(?)-100%-ban m utatható ki v. s. prognosz- 
tikailag is szignifikáns egyéb molekuláris krom oszóm a
m arker (1. táblázat). Kísérletes adatok igazolják -  többek 
közt transzgén egereken végzett vizsgálatok - ,  hogy a 
transzlokációk következtében aktiválódó onkogének 
speciális szerepet játszanak az onkogenezisben.

Az onkogenezis többlépcsős modelljének alkalm a
zása lym phom ákban nem olyan egyszerű, m int pl. a co- 
lorectalis carcinoma vagy a CML ma m ár tankönyvinek 
szám ító molekuláris patogenetikai modelljeiben („klo
nális evolúció”), ahol a daganatsejtekben egymás után 
jelentkező egyes új m utációk a malignus folyamat új és 
többnyire egyre agresszívebb jellemzőit eredményezik. 
A NHL molekuláris patogenezisét hasonlóan képzel
hetjük el: a progresszió a m alignus kiónt alkotó sejtek

különböző molekuláris biológiai működéseket érintő 
genetikai hibáinak egymást szakaszosan követő halm o
zódását jelenti („többlépcsős folyamat”). Számos geneti
kai eltérés (különösen azok, amelyek az onkogenezis be
vezető eseményeit jelentik, például a BCL-1, BCL-2, BCL-6, 
c-MYC és a NPM/ALK génátrendeződés) virtuálisan csak 
egy-egy specifikus NHL-alcsoportra jellemző. Ezzel 
szemben m ás genetikai eltérések [nevezetesen azok, 
amelyek többnyire másodlagosan jelentkeznek a geneti
kailag m ár károsodott sejtekben, m int például a p53 gén 
mutációja vagy a 6-os krom oszóm a hosszú karjának de- 
léciói (6q-)] általában egynél több NHL-szubtípusban 
kim utathatók. Figyelemre m éltó, hogy a m ostanáig iga
zolt citogenetikai és m olekuláris genetikai eltérések tú l
nyomó többsége a В-sejtes NHL-hoz kötődik, m íg a T- 
sejtes lym phom ák molekuláris patogenetikájára vonat
kozó adataink meglehetősen hiányosak. A В-sejtes NHL 
többlépcsős onkogenezisének modelljét az AIDS-bete- 
gek lym phom áinak vizsgálata alapján írták le (3). E sze
rint HIV-pozitív egyénekben az EBV-fertőzés, antigén
stimuláció és immundeficiencia jellemezte prediszpozí- 
ciós szakasz poliklonális lym phoid sejtszaporulatát oli- 
goklonális B-sejt-hyperplasia követi, mely klinikailag 
perzisztáló (generalizált) nyirokcsom ó-m egnagyobbo
dásként észlelhető. A több szakaszban jelentkező kóros 
genetikai változások a későbbiekben egy klón sejtjeiben 
követhetők: c-MYC-aktiváció => p53 inaktiváció => 6q 
deléció => RAS-mutáció. A m odell az AIDS-ben előfor
duló betegek kis, nem hasíto tt sejtes lym phom ájának 
(SNCCL) kialakulását írja le: a betegek 100%-ában m u
tatható ki a c-MYC aktivációja, a p53 inaktiváció 60%- 
ukban. A később társuló rendellenességek (6q- és RAS- 
mutáció) 15-20%-ban igazolhatók. A lymphomagenesis 
időtartam a fönti esetben meglehetősen rövid, mindössze 
4-6 év.

A genetikai laesiók kim utatásának számos gyakorlati 
haszna NHL-ban már ma is megfogalmazható:

1. táblázat: A non-Hodgkin-lymphomákan előforduló (ismert) genetikai hibák gyakorisága [Gaidano (3,4) és Iida (11) nyomán, 
módosítva

1. B-sejes lymphomák BCL-1 BCL-2 BCL-6 c-MYC PAX-5 p53 EBV HHV-8 6q- IG CR TCR CR

Kis lymphocytás L _ _ - - - ritka - - 20 + -

MALT-L - - ? - - ritka - - ? + -

Köpenysejtes L 70 - - - - - - - ? + -

Follicularis L - 90 - - - - - - 20 + -

Diffúz nagysejtes L - 30 40 - - - - - 20 + -

Tanszformált L - 90 - - - 90 - - ? + -

Burkitt-L (sporadikus forma) - - - 100 - 30 30 - 20 + -

Burkitt-L (endémiás forma) - - - 100 - 60 100 - 20 + -

Testüregi (BCB) L - - - - - - 90 100 ? + -

Plasmocytoid L - - - - 50 - - - ? + -

2. T-sejtes lymphomák NPM/ALK p53 HTLV-I TCR CR lg CR

Anaplasticus nagysejtes L 
Felnőttkori T-sejtes L/L

50
40 100

±
+ -

Megjegyzés: A táblázat nómenklatúrája a REAL-klasszifikációt (9) követi. (Az adatok inkább csak tájékozató jellegűek, módszer- és munkacsoport
függők; a jövőben minden bizonnyal változnak majd és új adatokkal is kiegészülnek.)
Rövidítések és magyarázatok: L/L = leukaemia/lymphoma; BCL = В-sejtes leukaemia/lymphoma; MYC = myelocytás (leukaemia); 6q- = a 6-os kro
moszóma hosszú karjának deléciója; EBV = Epstein-Barr-vírus; HHV-8 = humán herpesvirus-8 (Kaposi-sarcoma herpesvirus); TCR = T-sejt recep
tor; lg = immunglobulin; CR = kromoszómaátrendeződés (génátrendeződés); NPM = nucleophosmin; ALK = anaplasticus lymphoma kináz; HTLV-I 
= humán T-sejtes leukaemia/lymphoma virus-I; L = lymphoma; MALT = mucosához kapcsolódó lymphoid szövet (rendszerint gastrointestinalis); 
transzformált = follicularis lymphoma transzformációja („Richter-szindróma”); testüregi = visceralis („body cavity based”) lymphoma
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A nem  follicularis kissejtes lym phomák (NFSCL) al
csoportokba történő besorolása tradicionálisan nehéz 
helyzet elé állítja a patológusokat. Ebben a lymphoma- 
csoportban a BCL-1 pozitivitás [t( 11;14)(ql3;q32)] spe
cifikusan a köpenysejtes lymphoma (MCL) diagnózist 
jelenti. Mivel a MCL túlélési mutatói lényegesen rosszab
bak, m int a többi nem  follicularis kissejtes NHL-éi, a kor
rekt diagnózis fontos (1 ,2 ,4). Bár ism ertek prolympho- 
cytás leukaemiában, myeloma multiplexben és villosus 
lym phocytás splenicus lym phomában észlelt BCL-1 po
zitív esetek, ezek gyakorisága a kórform ákon belül nem 
jelentős, a korábban BCL-1 pozitívnak tarto tt CLL esetek 
pedig (melyekben gyakorisága kb. 15%) m inden b i
zonnyal a MCL leukaemiás formáit jelentik (15).

Az elsősorban follicularis lym phom ákra (FL) jel
lemző BCL-2/IgH [t( 14;18)(q32.3;q21.3)] transzlokáció 
problematikája, hogy alacsony szintű BCL-2/IgH átren 
deződés egészséges egyének mintegy 50%-ában is kim u
tatható; az életkor előrehaladtával a pozitivitás gyako
risága növekszik (12, 13). Interfázisban lévő lymphoid 
sejtek nucleusában -  FISH-technikával -  nem malignus 
lymphoproliferativ laesiókból 12,5%-ban kim utatták 
(17). Ezek az észlelések arra utalnak, hogy az alacsony 
szintű BCL-2-IgH átrendeződés nem  jelent szükségsze
rűen malignus transzform ációt, inkább a sejtek fizioló
giás im m ortalizációjának alapjaként értékelhető (15).

A minimális reziduális betegség (MRD) kim utatására 
NHL-kban ma m ár több helyütt ru tin  technikának szá
mít a PCR vizsgálat, elsősorban a BCL-2 (és a BCL-1) 
pozitív lymphomákban. A PCR-vizsgálatok kimutatták, 
hogy előrehaladott FL-ban a morfológiailag normális 
perifériás vérsejtek között, ha tradicionális kemoterápiát 
alkalmazunk, még a komplett remisszió elérése után is 
m inden betegben akadnak kóros (lymphoma-) sejtek. Ez 
arra utal, hogy a hagyományos kem oterápia nem  alkal
mas a BCL-2 pozitív sejtek teljes eradikálására (6, 7). 
Ráadásul a csontvelőben a reziduális BCL-2 pozitív sejtek 
gócokban helyezkednek el, emiatt egyetlen negatív PCR- 
eredm ény csak kellő óvatossággal értékelhető, és a MRD 
kizárására vagy igazolására a bilateralis csontvelő-biop- 
sziát ajánlják (8). Fontiek szerepe autológ csontvelő
vagy perifériás őssejt-transzplantáció előtt különösen 
nagyjelentőségű lehet, m ert a BCL-2 pozitív sejtek jelen
léte a transzplantátum ban relapsust eredményezhet (7).

A В-sejtes diffúz nagysejtes lym phom a (DLCL) klini- 
kailag heterogén betegségcsoport, a csoporton belül nyil
ván ezt tükrözi a molekuláris genetikai jellemzők hetero
genitása is. A BCL-6 pozitív DLCL jól elkülönül a negatív 
DLCL esetektől. A BCL-6 génátrendeződés kedvező prog
nózisra utal, és DLCL-ben független prognosztikai fak
to rnak  tekinthető, ráadásul a BCL-6 pozitivitás DLCL- 
ben meglehetősen szorosan összefügg a lymphoma ext- 
ranodalis megjelenési formájával, ill. a csontvelő-érin
tettség hiányával (15,16). A kedvező prognózisúnak szá
m ító BCL-6 pozitív DLCL-lel szemben a BCL-2 pozitív 
DLCL kifejezetten rossz prognózisúnak számít, míg a 
BCL-6 és BCL-2 átrendeződés negatív B-sejtes 
DLCL prognózisa a kettő közé tehető (16).

Az anaplasticus nagysejtes lym phom a (ALCL) m or
fológiai diagnózisát hasznosan egészíti ki az NPM/ALK 
[t(2;5)(p23;q25)j pozitivitás és a CD30 (Ki-1) antigén- 
expresszió. Mivel a t(2;5) pozitív ALCL a CD30+ NHL- k

között relatíve kedvező prognózisúnak számít, a korrekt 
diagnózisnak prognosztikai jelentősége van és terápiás 
jelentősége lehet (3, 4). A t(2;5) és/vagy CD30 antigén 
pozitivitás, ill. negativitás (+ /+ , + /-, -/+  és - / - )  elemzése 
az egyes betegekben ugyancsak prognosztikus következ
tetésekre vezethet.

A plasm ocytoid lym phom ában mintegy 50%-ban 
specifikusan jelen lévő t(9;14)(pl3;q32) transzlokáció a 
PAX-5 gént érinti. A transzlokáció a 9-es krom oszóm a 
9pl3 töréspontja „prom iszkuus módon” különböző kro- 
moszómalokuszokkal (14q32, lq25, 3q27, 7 q l l ,  12ql3, 
12q21,19pl3 és 9ql3) kapcsolódhat reciprok transzloká
ció útján. Utóbbi krom oszóm arégiók transzlokációit 
más lym phom ákban is k im utatták, de -  az eddigi adatok 
szerint -  egyedül a lymphoplasm ocytoid lym phom ában 
kapcsolódnak a 9pl3 génszakaszhoz (11).

Az AIDS-betegekben előforduló non-Hodgkin-lym - 
phomák külön tanulm ányt érdem elhetnének, a lympho- 
magenesis kapcsán m ár föntebb szóba kerültek. Az 
AIDS-NHL jól elkülöníthető négy fő típusát specifikus 
molekuláris eltérések jellem zik (5): 1. Az AIDS-SNCCL-t 
viszonylag enyhe fokú im mundeficiencia m ellett kö
vetkezetesen jellemzi a c-MYC génátrendeződés (100%) 
és a p53 inaktiváció (60%), m íg EBV-fertőzés csak az ese
tek 30%-ában mutatható ki. Az EBV pozitív eseteket 
nagym értékű interleukin-10 produkció jellem zi. 2. Az 
AIDS-DLCL kifejezett immundeficienciával já r  és az ese
tek nagy részét EBV-infekció jellemzi. BCL-6 és c-MYC 
transzlokáció a betegek kb. 40%-ában igazolható. 3. Az 
AIDS-BCBL („body cavity based”; testüregi vagy visce
ralis lym phom a) szinte összes esete EBV-fertőzöttekben 
észlelhető, s a nemrég fölfedezett Kaposi-sarcoma her
pesvirus DNS-szekvenciája is csaknem m inden betegben 
kim utatható. Más (ismert) genetikai eltérést ez ideig nem 
észleltek. 4. Az AIDS-ALCL-t illetően adataink hiányo
sak, a kórképet intenzíven vizsgálják.

Bár számos genetikai abnorm alitás esetén (pl. BCL- 
1/CCND1, NPM/ALK) a citogenetikai eredm ény és a 
molekuláris genetikai elemzés lehetővé teszi a patogene- 
tikai m echanizm us m egértését, a deregulált proto-onko- 
gén im m unológiai/im m unhisztokém iai detektálása is 
megfelelő szűrővizsgálati m ódszert jelenthet. M ás eltéré
sekben (pl. BCL-2, BCL-6 és különösen a c-MYC eseté
ben) az im munológiai detektálás csak akkor nyújt segít
séget a diagnózishoz, ha korrelál a szövettani eredm ény
nyel, ezért a molekuláris genetikai vizsgálat ezekben az 
esetekben nem  helyettesíthető (15).

Amikor a molekuláris genetikai diagnosztikáról be
szélünk, nem  szabad elfelejtenünk, hogy m eglehetősen 
időigényes, nagy gondosságot igénylő technikai felada
tokról van szó, s tudnunk kell azt is, a próbák m eglehető
sen nagy szám a és hiányosságai ma még nem  teszik lehe
tővé, hogy m inden szövetm intából m olekuláris szintű 
diagnózis szülessen. Talán nincs is szükség rá, hisz a je
lenlegi terápiás gyakorlat az esetek többségében megelé
gedhet (meg kell elégedjen) az egyszerűbb hisztológiai és 
im munológiai diagnózissal. M indenesetre, ha  többször 
idézgetnénk m agunkban a m ondást „Semmi sem  lehe
tetlen annak, akinek nem  m agának kell m egcsinálnia”, 
talán rövidebb lehetne a csönd  azokban a helyzetekben, 
amikor a klinikus kérdez s a patológus-m olekulárgeneti- 
kus nem azonnal felel. Nem hagyva figyelmen kívül azt a
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tényt, hogy az onkohematológiai diagnosztika alapvető 
m ódszere ma még változatlanul a citológiai, a hisztoló- 
giai (és esetenként az elektronmikroszkópos) m orfo ló
gia, melyet hasznosan egészítenek ki az egyéb jellem zők 
[citokémia, immunfenotípus (áram lási citometria és im - 
m unhisztokém ia), citogenetika], lóduló fantáziával nem  
elképzelhetetlen, hogy a malignus hematológiai betegsé
gek pontos diagnózisát -  az idő talán közel már -  a m ole
kuláris genetikai eltérések fogják meghatározni. Azt k ö 
vetően a gén-orientált terápia lehetőségeié lehet a jö v ő ...
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GENETIKAI TANULMÁNYOK

Molekuláris genetikai vizsgálatok jelentősége 
a non-Hodgkin-lymphomák diagnosztikájában 
és osztályozásában
Matolcsy András dr.
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pathologiai Intézet, Pécs (igazgató: Pajor László dr.)

Az „International Lymphoma Study Group” által java
solt revideált európai-am erikai lym phom a osztályozás 
(REAL) az egyes lymphoma entitások meghatározásá
hoz molekuláris genetikai adatokat is felhasznál. A 
szerző áttekinti azon molekuláris genetikai változá
sokat, melyek döntő szerepet játszanak egy-egy lym 
phom a típus meghatározásában, illetve kim utatásuk a 
lymphoma diagnosztika részét képezi. A jelenlegi is
meretek alapján a bel-1 gén átrendeződése köpenysej
tes lymphom ára, a bcl-2 gén átrendeződése follicularis 
lymphom ára, a bcl-6 gén átrendeződése diffúz nagy B- 
sejtes lym phom ára, a c-myc gén átrendeződése Burkitt- 
lym phom ára és az anaplasticus lymphoma kináz gén 
átrendeződése az anaplasticus nagysejtes lym phom ára 
jellemző genetikai változás. A molekuláris genetikai 
adatok integrálása a lymphomák diagnosztikájába hoz
zájárul a NHL-k objektív megítéléséhez, ezáltal speci
fikus és hatékony terápia kidolgozásához. A lympho- 
mákhoz társuló molekuláris eltérések ismerete tovább 
segíti ezen betegségcsoport patogenezisének és bioló
giájának megértését.

Kulcsszavak: non-Hodgkin-lymphoma, molekuláris genetika, 
lymphoma diagnosztika

A non-Hodgkin-lym phom ák (NHL) osztályozása és 
diagnosztikája hosszú évtizedek óta jelent problém át a 
gyakorló patológusok és hem atológusok számára. A 70- 
es évek végétől és a 80-as évek elejétől két lym phom a 
osztályozás terjedt el világszerte. Az Egyesült Államok
ban a „Working Formulation”, míg Európában a „Kiel 
Classification” terjedt el szélesebb körben (9, 14, 22). 
Ezen osztályozások alapját a lym phom ák morfológiai 
képe, im m unfenotípusa és a betegség klinikai lefolyása 
képezte. A 80-as évek elejétől a molekuláris biológiai eljá
rások robbanásszerű fejlődése lehetővé tette számos

Rövidítések: ALK = anaplastic lymphoma kinase (anaplasticus lym
phoma kináz); D = diversity (az immunglobulin gén diverzitásért 
felelős génszakasza); H = heavy chain (nehézlánc); lg = immunglo
bulin; I = joining (az immunglobulin gén kapcsolódási génszakasza); 
L = light chain (könnyűlánc); MBR = major breakpoint region (nagy 
töréspont régió); MCR = minor cluster region (kis töréspont régió); 
MTC = major translocation cluster (a transzlokációk többségéért 
felelős génszakasz); NHL = non-Hodgkin-lymphoma, NPH = nucleo- 
phosmin; POR = polimeráz láncreakció; REAL = Revised European- 
American Classification of Lymphoid Neoplasm (revideált európai
amerikai lymphoma osztályozás)

Integration of molecular genetic analysis in the diag
nosis and classification o f non-Hodgkin’s lymphomas.
The revised European-A m erican Classification of 
Lymphoid Neoplasms (REAL), proposed by the Inter
national Lymphoma Study Group, contains molecular 
genetic data which may characterize a given lymphoma 
entity. In this recent review, the molecular genetic alte
rations integrated into the diagnostic procedure of 
lym phom as are discussed. Based on our recent know
ledge the rearrangem ents o f be l-1, bcl-2, bcl-6, anaplas
tic lym phom a kinase and c-myc genes are associated 
with m antle cell, follicular cell, diffuse large B-cell, 
anaplastic large cell and B urkitt’s lym phomas, respec
tively. The integration of the relevant m olecular data in 
the evaluation of lymphomas contribute to the develop
ment of objective diagnoses and therefore specific and 
successful therapies. Furtherm ore, the knowledge of 
the m olecular event associated with lym phom as helps 
to better understand tum or development and  biology.

Key words: non-Hodgkin’s lymphoma, molecular genetics, di
agnosis of lymphomas

NHL típus molekuláris genetikai alapjának feltérképezé
sét. A NHL-k területén szaporodó molekuláris ismeretek 
szükségessé tették a 90-es évekre, hogy a közel 15 évre 
visszatekintő NHL klasszifikációkat újraértelmezzék. 
1994-ben az amerikai és európai szakemberekből álló 
„International Lymphoma Study Group” új ajánlást tett 
„Revised European-A m erican Classification of Lym
phoid Neoplasms” (REAL) néven a NHL-k osztályozásá
ra, mely osztályozás számos NHL-típus tekintetében tá
m aszkodik molekuláris genetikai alapokra (8).

A jelen  közleményben azon molekuláris elváltozáso
kat tekin tjük  át, melyek alapvető fontosságúnak bizo
nyultak az egyes NHL típusok m eghatározásában, illetve 
azonosításuk a m indennapi diagnosztikus eljárások esz
köztárába került.

Bcl-1 onkogén

A köpenysejtes lymphoma az alacsony m alignitású B- 
sejtes NHL-k csoportjába tartozó entitás, melyben a tu 
m orsejtek eredetét a cen trum  germ inativum okat övező
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1. ábra: A bcl-1 onkogén átrendeződésének sematikus ábrázolása köpenysejtes lymphomában
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2. ábra: A bcl-2 onkogén átrendeződésének sematikus ábrázolása follicularis lymphomában

köpenysejtekből szárm aztatják (2). A köpenysejtes lym- 
phom ák mintegy 70-80% -ában m utatható ki a t(ll;1 4 ) 
transzlokáció.

A transzlokáció során a 11. kromoszóma ql3 szegmensén el
helyezkedő bcl-1 (más néven PRAD-1 vagy cyclin D-l) gén 
fuzionál a 14. kromoszóma q32 szegmensén elhelyezkedő im
munglobulin (lg) nehézlánc (H) gén joining (J) szegmensével (1. 
ábra) (25). A ll .  kromoszóma törése az esetek 80%-ában az ún. 
„major translocation cluster” (MTC) területébe esik, mely a kó
doló génszakasztól 5’ irányban helyezkedik el. Az esetek kisebb 
százalékában az MTC régiótól 3’ irányban törhet a gén, mely 
törési régió mTCl néven ismeretes (20). A bcl-1 transzlokációt 
hordozó sejtekben a bcl-1 onkoprotein-koncentráció megemel
kedik. A sejteken belül megnövekedett onkoprotein koncentráció 
megváltoztatja a sejtciklus Gl -  S fázisának menetét, mely kö
penysejtes lymphoma kialakulásához vezethet (2,20). A köpeny
sejtes lymphomák esetében a t(ll;14) transzlokáció hagyomá
nyos citogenetikai, polimeráz láncrekció (PCR), Southern biot és 
in situ hibridizációs eljárások segítségével mintegy 65-70%-ban 
azonosítható (5,12). Megbízható diagnosztikus eljárásnak tűnik a 
cyclin-Dl onkoprotein immunhisztokémiai kimutatása. Monok- 
lonális antitestekkel a köpenysejtes lymphomák közel 100%-ában 
mutatható ki nukleáris cyclin-Dl expresszió (7).

Bcl-2 onkogén

A follicularis lymphomák hisztológiai megjelenése és 
klinikai lefolyása egyaránt megfelelhet alacsony, illetve 
magas m alignitású NHL-nak. Az 1994-es REAL osztá

lyozás alapján citológiai „grade” I, II és I I I  típusokat 
különböztetünk meg (8). A különböző citológiai sajá
tosságú follicularis lym phom ák egy csoportba való soro
lását azonos genetikai eltéréseik indokolják. A follicula
ris lym phom ák 70-95%-a tartalm azza a t(18;14) transz
lokációt, m ely transzlokáció során a 18. krom oszóm án 
elhelyezkedő bcl-2-es onkogén egyesül a 14. krom oszó
mán elhelyezkedő IgH gén J vagy „diversity” (D) gén
szegmensével (2. ábra).

A transzlokációk mintegy háromnegyede a bcl-2 gén nem 
transzlálódó 3’ régiójának néhány száz nukleotid hosszúságú 
úgynevezett „major breakpoint region” (MBR) szakaszára kor
látozódik, míg az esetek 20-25%-ában ettől mintegy 30 kilobá- 
zissal 3’ irányban úgynevezett „minor cluster region” (MCR) 
szakasznál található (4,24). A kapcsolódás következtében a bcl- 
2-es gén regulációja az lg gén „echancer” régió irányítása alá 
kerül, mely a bcl-2 onkogén fokozott expressziójához vezet. 
A t(14;18) transzlokációt hordozó sejtekben a megemelkedett 
bcl-2 proteinszint gátolja a programozott sejthalált (apoptosis), 
mely a tumorsejtek megnövekedett élettartamán keresztül sze
repet tölthet be a follicularis lymphoma kialakulásában (16).

Bcl-6 onkogén

A bcl-6, m ás néven LAZ3 vagy bcl-5 onkogén a 3. k ro
moszóma q27-es szegmensén helyezkedik el. A bcl-6 gén 
egy „zinc-fínger” proteint kódol, mely szerkezetét tekint-
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3. ábra: A bcl-6 onkogén és átrendeződésének sematikus ábrázolása diffúz nagy В-sejtes lymphomában
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4. ábra: A HPH/ALK génfúzió kialakulásának sematikus ábrázolása anaplasticus nagysejtes lymphomában

ve hasonlít számos transzkripciós faktorra, azonban pon
tos funkciója ez ideig ismeretlen (26). A bcl-6 protein 
struktúrája alapján feltételezik, hogy DNS kötő transz
kripciós faktorként a В-sejt differenciálódásában és a lym
phoid szövet kialakulásában játszik szerepet. A magas m a
lignitású NHL-k diffúz nagy В-sejtes típusának mintegy 
30-40%-ában mutatható ki a bcl-6 gén átrendeződése (10).

A génátrendeződés során a bcl-6 gén az IgH (14q23) vagy 
könnyűlánc (L) (2pl2, 22ql2) génekkel kerül kapcsolatba. A 
bcl-6 gén a génregulációért felelős 1. exon környezetében törik, 
míg az lg gén az átkapcsolásért felelős „switch” régiókban törik 
(3. ábra). A törés és transzlokáció következtében a bcl-6 gén 
endoregulációja megszűnik, és a génexpresszió az lg gén 
„echancer” régiójának irányítása alá kerül. A transzlokáció 
eredményeként a bcl-6 onkoprotein szint megemelkedik a tu
morsejtekben, mely hozzájárulhat a NHL kialakulásához. 
Újabb vizsgálatok eredményeképpen a diffúz nagysejtes NHL-k 
közel 70%-ában mutatható ki a bcl-6 gén 1. exonjának szoma
tikus mutációja anélkül, hogy a gén transzlokálódna. Ezen ese
tekben a gén regulációja megszűnik és a bcl-6 folyamatos ex
pressziója ugyancsak elősegítheti a NHL kialakulását (11).

Anaplasticus lymphoma kináz gén

Az anaplasticus nagysejtes lymphoma, más néven Ki-1 
lymphoma, a magas malignitású NHL-k csoportjába tarto
zó kórkép. A tumor CD30 antigént expresszáló Hodgkin és

Reed-Sternberg óriássejtekre emlékeztető sejtekből épül 
fel (23). A tumorsejtek kötegeket képezve a nyirokszövet 
perifollicularis és sinusoidalis régióiban terjednek. Az 
anaplasticus nagysejtes lymphoma klinikai lefolyását, szö
vettani megjelenését, immunfenotípusát és citogenetikai 
sajátosságait tekintve heterogén betegségcsoport. A tumor 
T-, B- vagy 0-sejtes formája egyaránt ismeretes (17).

Az esetek mintegy 30%-a hordozza a t(2;5) transzlokációt, mely 
során az 5. kromoszóma q35 szegmensén elhelyezkedő nucleo
phosmin (NPH) gén kapcsolatba kerül a 2. kromoszóma p23 
szegmensén elhelyezkedő anaplasticus lymphoma kináz (ALK) 
génnel (4. ábra) (13). A NPH gén által termelt nukleoláris foszfo- 
protein a sejtciklus szabályozásában vesz részt azáltal, hogy ri- 
boszomális alkotóelemeket szállít a sejtmagvacska és a citoplaz- 
ma között. Az ALK gén normál szöveti viszonyok között agyszö
vetben, bélhámsejtekben és hereszövetben expresszálódik, azon
ban a haemopoeticus sejtekben kizárólag a t(2;5) transzlokációt 
követően mutatható ki (13). A NPH/ALK fúziós génben a NPH 
gén promoter régiója regulálja az ALK gén expresszióját. A 
transzlokáció következtében a sejtciklustól függetlenül folyama
tosan expresszálódik az ALK gén, mely hozzájárulhat az anaplas
ticus nagysejtes lymphoma kialakulásához.

C-myc onkogén

A Burkitt-lym phom a a magas m alignitású B-sejtes 
NHL-k csoportjába tartozó kórkép, m elynek endémiás 
és sporadikus formája ismeretes. Ugyancsak a Burkitt-
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5. ábra: A c-myc onkogén átrendeződésének sematikus ábrázolása sporadikus Burkitt-lymphomában

típusú  tum orok közé sorolható az akut lymphoblastos 
leukaem iák L3 típusa, mely biológiai sajátosságait te 
kintve hasonlít a Burkitt-típusú NHL-ra. A Burkitt-tí- 
pusú tum orok mintegy 80%-ában a t(8;14) és további 
néhány %-ban a t(8;22) vagy t(2;8) transzlokáció azono
sítható.

Ezen transzlokációk során a 8. kromoszóma q24 szeg
mensén elhelyezkedő c-myc onkogén kerül kapcsolatba a 14. 
kromoszómán elhelyezkedő IgH, illetve a 22. vagy 8. kro
moszómán elhelyezkedő к vagy К L génekkel (5. ábra) (6, 
19). Az IgH gén töréspontja az átrendeződés során külön
böző szegmenseket érinthet. Az endémiás típusban a törés
pont az IgH gén Jh szakaszán, míg a sporadikus típusban a 
„switch” régiójában fordul elő gyakrabban. A transzlokáció 
következtében a c-myc onkogén az lg gén regulációja alá ke
rül, így expressziója a В-sejtekben folyamatossá válik (1). 
Számos adat utal arra, hogy a c-myc onkogén deregulációján 
kívül más genetikai változások is hozzájárulnak a tumor 
kialakulásához.

Megbeszélés

A NHL-k genetikai alapjainak feltérképezése és a ge
netikai eltérések kimutatása számos tekintetben új távla
tokat nyit ezen betegségcsoport megítélésében. Az egyes 
lym phom a altípusokban található genetikai eltérések 
egy olyan új lymphoma osztályozás alapjául szolgálhat
nak, melyben a tum orok biológiai sajátosságai jelentősen 
hozzájárulnak hisztológiai besorolásukhoz (15, 18). 
Jelenlegi molekuláris biológiai ism ereteink sok tekintet
ben tám asztják alá az ez ideig morfológiai és fenotípus 
alapján kialakított NHL típusokat, azonban új entitások 
is felszínre kerültek. A kiéli osztályozásban centrocytom a 
néven leírt NHL-t a folliculusok centrum  germ inativu- 
m aiban elhelyezkedő centrocytákból szárm aztatták 
m orfológiai hasonlóságuk alapján (9, 22). Molekuláris 
genetikai vizsgálatok igazolták, hogy a folliculusok cen t
rum  germ inativum ából kiinduló lym phom ákat a bcl-2, 
míg a centrocytom a néven leírt köpenysejtes lym phom át 
ettől eltérően a bcl-1 génátrendeződés jellemzi (8). 
Ugyancsak új entitás lehetőségét veti fel a t(2;5) transzlo
kációval jellemzett anaplasticus nagysejtes lymphoma, 
mely prognózisát tekintve eltér a t(2;5) transzlokációt 
nem  hordozó anapláziás nagysejtes lymphomáktól (21).

A m olekuláris genetikai eltérések kim utatására hasz
nált Southern biot és PCR eljárások egyre szélesebb k ö r

ben terjednek el és alkalmazásuk egyre gyakoribb a 
NHL-k diagnosztikájában. Természetesen nem  szüksé
ges m inden egyes NHL diagnózisának felállításához 
molekuláris vizsgálat, azonban a határesetek differenciál
diagnosztikájában sok segítséget nyújthat. Számos eset
ben a lymphoproliferativ betegségek reaktív vagy daga
natos term észetének elkülönítésében, vagy az egyes NHL 
altípusok differenciáldiagnosztikájában a molekuláris 
biológiai vizsgálat oly m értékű segítséget nyújt, mely 
alapját képezheti a megfelelő terápás indikációnak.

A m olekuláris vizsgálatok további új lehetőségeket 
nyitnak a NHL-ban szenvedő betegek követésére, az al
kalmazott terápia hatékonyságának megítélésére, illetve 
a m inimális reziduális betegség m eghatározására (3). A 
Southern biot és PCR eljárások érzékenysége messze 
felülmúlja a mikroszkópos hisztológiai és citológiai vizs
gálatok érzékenységét. Megfelelően megválasztott PCR 
kondíciók között akár egyetlen tum orsejt is azonosítható 
104—105 nem  tum oros sejt közül. Ezen diagnosztikus le
hetőségeket kihasználva a relapsusokra hajlamos bete
gek korán kiszűrhetőek és egyénre szabott terápia ter
vezhető.

A közlemény a Művelődési és Közokatatási Minisztérium 
MKM-338 és ОТКАТ 023588 pályázatainak támogatásában ké
szült.
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SZŰRŐVIZSGÁLATOK

A szív- és érrendszeri megbetegedésekkel összefüggő 
szérumlipid-paraméterek egy magyar szubpopulációban
Szépvölgyi Judit dr., Kravják B. Éva, Bíró Lajos dr., Nagy Katalin dr., Bíró György dr. 
és Antal Magda dr.
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest (főigazgató: Bíró György dr.)
Táplálkozásélettani és Kórtani Főosztály (főosztályvezető: Antal Magda dr.)

Ö nként jelentkező 229 személy (100 férfi, életkor: 35-59 
év és 129 nő, életkor 35-54 év) vérében végeztük el a li- 
pidparam éterek (triglicerid, ossz-, HDL- és LDL-ko- 
leszterin), apolipoproteinek (apolipoprotein A l, A2, és 
B) és Lp(a) meghatározását. A triglicerid átlagértéke 
férfiakban (2,50 ±2,72 mmol/1) a kóros, nőkben 
(1,31 ± 0,82 mmol/1) a kívánatos tartom ányban volt. Az 
összkoleszterin (férfiak: 5,93 ±1,16, nők: 5,66 ±0,99 
mmol/1) és az LDL-koleszterin (férfiak: 3,72 ± 0,94, nők: 
3,55 ± 0,81 mmol/1) átlagértékek a mérsékelt kockázatot 
jelentő csoportba sorolhatók. A 75. percentil fölé eső 
értékek azonban az ossz- (férfiak: >6,71, nők: >6,25 
mmol/1) és az LDL-koleszterin (férfiak: >4,38; nők: 
>4,10 mmol/1) esetében a fokozott veszélyeztetettséget 
jelentő kategóriába kerültek. A HDL-koleszterin és az 
apolipoprotein A l, A2 és В átlagértéke m indkét nem 
esetében a kívánatos tartom ányban volt. Az apolipo
protein В értékek azonban férfiaknál (>1,31 g/1) 75., 
illetve nőknél (> 1,29 g/dl) 90. percentil felett a fokozott 
kockázatot jelentő csoportban voltak. Az Lp(a) szérum 
koncentrációja férfiakban 19,5 ± 25,0, nőkben 21,0 ± 25,2 
m g/dl-nek adódott. A 75. percentil feletti értékek m ind
két esetben a fokozott veszélyeztetettséget jelentő ta r
tom ányban voltak (>30 mg/dl).

Kulcsszavak: triglicerid, összkoleszterin, HDL-koleszterin, 
LDL-koleszterin, apolipoproteinek, Lp(a)

Lipid factors in sera associated with cardiovascular 
diseases in Hungarian subpopulation. The b lood  sam
ples of 229 volunteers (100 m en, aged 35-59 у and 129 
women, aged 35-54 y) were random ly selected and 
analysed for serum lipids (triglyceride, total, HDL- and 
LDL-cholesterol), apolipoproteins (apolipoprotein Al, 
A2 and B) and Lp(a). The m ean serum level of trigly
ceride was in the high risk category in m ales (2.50 + 
2.27 mmol/L) and in norm al range in females (1.31 ±
0.82 mmol/L). Concentrations of total cholesterol 
(male: 5.93 ± 1.16, female: 5.66 ± 0.99 m m ol/L) and 
LDL-cholesterol (male: 3.72 ± 0.94, female: 3.55 ± 0.81 
mmol/L) were in the borderline risk category, and  up to 
the 75th percentiles both total cholesterol (male: >6.71, 
female: >6.25 mmol/1) and  LDL-cholesterol (male: 
>4.38, female: >4.10 mmol/L) were in the  high risk 
categories. The mean values of HDL-cholesterol and 
apolipoprotein A1, A2 and В were in the desirable range 
in both  sexes, but apolipoprotein В in m ales and fe
males (male: > 1.31, female: > 1.29 g/dl) were in the high 
risk category up to the 75th and 90th percentiles, re
spectively. The mean levels o f serum  Lp(a) were 19.5 ±
25.0 and 21.0 ± 25.2 mg/dl for men and w om en, respec
tively, and up to the 75th percentiles were in  the high 
risk category (> 30 mg/dl) bo th  in males and  females.

Key words: triglyceride, total cholesterol, HDL-cholesterol, 
LDL-cholesterol, apolipoproteins, Lp(a)

Az em beri szervezet koleszterintartalm a megközelítőleg 
150 g. Ennek zöme, kb. 95%-a a sejtm em bránok felépíté
sében strukturális szerepet tölt be. Különösen sok talál
ható az ideg-, az izom- és a kötőszövetekben. A kolesz
terinnek mintegy 5%-a, kb. 8 g a keringésben található, a 
szív- és érrendszeri betegségek, az érelmeszesedés szem
pontjából azonban ennek van döntő szerepe (14).

Az utóbbi évtizedekben bizonyossá vált, hogy a ru tin 
vizsgálatok során m ért lipidparam éterek m ellett a szé
rum  apolipoproteinek mennyisége és aránya még érzé
kenyebben jelzi a szív- és érrendszeri betegségek kiala
kulásának kockázatát. Ugyancsak nagy jelentőséget tu 
lajdonítanak a szérum Lp(a) m eghatározásának, amely
nek magas szintjét m a m ár az érelmeszesedés kialakulá
sában független rizikófaktornak tekintik (3, 20, 21, 25, 
27).

Az apolipoproteinek élettani szerepe igen szerteága
zó: a keringés folyamán stabilizálják a lipideket (apó A l,

В és C), részt vesznek a koleszterin- és trigliceridanyag- 
csere enzimreakcióiban (apó Al és C), elősegítik a sejtek
ből a lipid kiáramlását, illetve a célszervek specifikus re
ceptoraihoz kötődve a lipideket leadva (apó В és E) hoz
zájárulnak a szervezet koleszterin és trig licerid  homeo- 
sztázisának fenntartásához (4,11,16,21,22,25,33).

A lipoproteinek között „kakukk to jásának  tekinthető 
Lp(a), egy LDL molekulából, és ehhez diszulfidhidakkal 
kovalensen kötődő apo(a) polipeptidláncból épül fel (13, 
26, 31, 32, 33). Az apo(a) polipeptidet a véralvadásban 
szerepet játszó plazminogén m utánsának tekintik, szer
kezeti hasonlóságuk m iatt (3,18).

Az apo(a) polipeptid izoform áinak m érete és a szé
rum  Lp(a) koncentráció között fordított arány áll fenn, 
minél nagyobb az apo(a) molekulatömege, annál kisebb 
a szérum  Lp(a) koncentrációja (6,7,10,23,28).

Az Lp(a) részben atherogen, részben throm bogen tu 
lajdonságú, így a feltételezések szerint a szív- és érrend
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szeri betegségek és az érelmeszesedés kialakulásában 
hatása kétirányú (3,18). Szerepe az érfal sérüléseinek re 
generálásában még bizonyításra szorul (3,15).

Anyag és módszer
1994-1996 között Vas, Somogy, Borsod és Győr-Sopron megyé
ben, valamint Budapesten összesen 100 önként jelentkező férfi 
(35-59 év), 129 nő (35-54 év) szérumában végeztük el a lipid- 
paraméterek és az apolipoproteinek meghatározását. A vérvé
telre 12-14 órás éhezést követően került sor.

A szérum összkoleszterint (T-kol) és HDL-koleszterint 
(HDL-kol) (foszforsavas és magnéziumkloridos kicsapás után, 
Merck 114210.0001) enzimatikus CHOD-PAP-tesztek (Merck 
System 114167.0001, 114166.0001, 114165.0001, 114164.0001) 
segítségével határoztuk meg. Az LDL-koleszterin (LDL-kol) 
szinteket Friedewald (9) képletével számítottuk ki.

A szérum triglicerid (TG) koncentrációk mérését enzimati
kus GPO-PAP (Merck System 114148.0001, 114151.0001, 
114150.0001) tesztekkel végeztük.

Az apolipoprotein A1,A2 és В (Apó A1,A2, B) mennyiségét 
folyadékfázisú immunprecipitációs, nefelometriás végpont 
meghatározású Orion Diagnostica (TURBOX Apó Al, TUR- 
BOX Apó A2 és TURBOX Apó B) -tesztekkel, TURBOX fehérje
vizsgáló készülék segítségével mértük.

A lipoprotein (a) [Lp(a)J meghatározáshoz az Immunozym 
Lp(a), egylépcsős, szendvics ELISA módszeren alapuló Immu
no gyártmányú tesztet használtunk.

A statisztikai elemzések „SPSS for Windows 6.1” program
mal készültek. Mivel az adatok eloszlása bizonyos esetekben 
[pl. Lp(a)] jelentősen különbözött a normál eloszlástól, a para
méterek páronkénti lineáris regressziós vizsgálatakor Spear
man korrelációs együttható kiszámítására került sor.

Eredmények

A férfiak és a nők eredményeit az 1. és 2. táblázatban 
foglaltuk össze. Az átlagok, szórások mellett feltüntettük 
az egyes param éterek percentil értékeit is.

A szérum  összkoleszterin átlagértékei férfiakban 
(5,93 ±1 ,16  mmol/1) és nőkben (5,66 ± 0,99 mmol/1) is a 
mérsékelt kockázatú csoportba estek. A 75. percentil fölé 
eső értékek férfiakban (>6,71 mmol/1) és nőkben (>6,25 
mmol/1), a fokozott kockázatot jelentő (>6,2 mmol/1) 
kategóriában voltak.

A HDL-koleszterin átlagértékek m indkét nem ben a 
kívánatos tartom ányban voltak (férfiak: 1,39 + 0,38, nők: 
1,58 ± 0,37 mmol/1). Mindkét nem ben a 10 percentil alat
ti értékek a fokozott veszélyeztetettséget jelentő koncent
rációtartom ányba sorolhatók.

A Friedewald-féle összefüggés feltételeinek eleget téve 
91 férfi és 127 nő LDL-koleszterin koncentrációját tudtuk 
kiszámítani. Az LDL-koleszterin átlagértékei férfiakban 
(3,72 ± 0,94 mmol/1) és nőkben (3,55 ± 0,83 mmol/1) a 
mérsékelt veszélyeztetettséget jelentő tartom ányba ke
rültek, viszont a 75. percentil feletti értékek férfiakban 
(>4,38 mmol/1) és nőkben (>4,1 mmol/1) is a fokozott 
veszélyeztetettséget jelentő tartom ányban voltak.

A férfiakban a szérumtriglicerid átlagértéke (2,50 ± 2,72 
mmol/1) 25%-kal magasabb a norm ál érték felső határánál 
(<2,0 mmol/1). Nőkben az átlagérték (1,31 ± 0,82 mmol/1) a 
normál tartományban volt, csak a 90. percentil feletti szin
tek tartoztak a fokozott kockázatot jelentő csoportba.

1. táblázat: Szérumlipid-paraméterek, apolipoproteinek és Lp(a)

Férfiak T-kol
mmol/1

HDL-
kol

mmol/1

LDL-
kol

mmol/1
TG

mmol/1
Apó Al 

g/1
Apó A2 

g/1
Apó В 

g/1
Lp(a)
mg/dl

Átlag 5,93 1,39 3,72 2,50 1,73 0,34 1,13 19,5
Szórás 1,16 0,38 0,94 2,72 0,38 0,09 0,38 25,0
n 100 100 91 100 100 100 100 100
Percentil

5 3,94 0,87 2,18 0,74 1,25 0,24 0,64 1,0
10 4,42 0,95 2,48 0,81 1,32 0,26 0,76 1,0
25 5,20 1,13 3,07 1,27 1,46 0,29 0,84 2,5
50 5,91 1,33 3,70 1,74 1,69 0,33 1,08 7,0
75 6,71 1,65 4,38 2,50 1,88 0,38 1,31 31,5
90 7,57 1,85 4,92 4,29 2,20 0,43 1,62 70,0
95 8,05 2,00 5,29 7,05 2,37 0,50 1,85 77,5

2. táblázat: Szérumlipid-paraméterek, apolipoproteinek és Lp(a)

Nők T-kol
mmol/1

HDL-
kol

mmol/1

LDL-
kol

mmol/1
TG

mmol/1
Apó Al 

g/1
Apó A2 

g/1
Apó В 

g/1
Lp(a)
mg/dl

Átlag 5,66 1,58 3,55 1,31 1,65 0,31 0,96 21,0
Szórás 0,99 0,37 0,84 0,82 0,30 0,06 0,30 25,2
n 129 129 127 129 129 129 129 129
Percentil

5 4,54 1,02 2,34 0,57 1,22 0,23 0,61 1,0
10 4,69 1,09 2,56 0,62 1,28 0,25 0,68 1,0
25 4,98 1,34 2,97 0,82 1,41 0,27 0,77 3,0
50 5,40 1,59 3,43 1,09 1,61 0,29 0,91 8,0
75 6,25 1,79 4,10 1,46 1,85 0,33 1,06 32,0
90 6,76 2,02 4,63 2,28 2,04 0,40 1,29 63,0
95 7,35 2,12 5,08 2,72 2,16 0,43 1,43 70,0
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Az apolipoprotein A l, A2 és В átlagértékek férfiakban 
és nőkben is a kívánatos tartom ányban voltak. A férfiak
ban azonban a 75. percentil feletti apó В koncentráció
értékek (> 1,31 g/1), nőkben a 90. percentil fölé eső é rté 
kek (>1,29 g/dl) a fokozott veszélyeztetettséget jelentő 
tartom ányban találhatók (> 1,2 g/dl).

A szérum Lp(a) szint átlaga férfiakban 19,5 ± 25,0 
mg/dl, nőkben 21,0 ± 25,2 mg/dl volt. A 75. percentil fe
letti értékek férfiakban és nőkben is egyaránt a fokozott 
veszélyeztetettséget jelentő tartom ányban voltak (> 30 
mg/dl).

Megbeszélés

Eredményeink szerint a lipidparam éterek alakulása az 
általunk vizsgált középkorú m agyar szubpopuláció- 
ban igen kedvezőtlen képet m utatott. A férfiaknak csak 
25%-a, a nőknek csak 40%-a sorolható a kívánatos szé
rum  összkoleszterin alapján az átlag kockázati szintet 
képviselő csoportba (24).

A hazai felnőtt lakosság körében a koleszterinszűrés 
m ár a korábbi évtizedekben megindult. Az 1980-as évek 
közepén a WHO MONICA program  keretében több m int 
15 000 fővárosi és vidéki lakos szűrésére került sor. Á tla
gos koleszterinszintjük 5,6 mmol/1 volt. A fővárosi Tété
nyi úti Kórház központi laboratórium ában m integy 
9000 vizsgált személy átlagos koleszterinszintjét 5,68 ± 
1,56 m m ol/l-nek találták (21).

A 90-es évek elején Császár és mtsai (6,7) végeztek fel
mérést egészséges véradók körében, hasonló nagyságú 
mintán. Eredményeik szerint a szérum  ossz- (férfiak: 
5,66; nők: 5,81 mmol/1) és HDL-koleszterin (férfiak: 1,34; 
nők: 1,43 mmol/1) átlagértékei ugyanannyinak, apó A1 
(féfiak: 1,44; nők: 1,56 g/1), apó В (férfiak: 0,96; nők: 0,72 
g/1) és Lp(a) (férfiak: 9,0 ± 10,7; nők: 13,9 ± 17,7 m g/dl) 
átlagszintek viszont alacsonyabbnak adódtak, m int a je 
len vizsgálatunkban m ért értékek. Adataik szerint a férfi
ak 3,5, a nők 5,9%-ának szérum  Lp(a) értéke került a 
fokozottan veszélyeztetett kategóriába.

A két vizsgálatsorozat eredményei közötti kü lönb
ségek valószínűleg a meghatározások során alkalm azott 
módszerek eltéréséből adódtak.

Jelen állásfoglalás szerint a 25-30 mg/dl közötti szé
rum  Lp(a) szinteket mérsékelt kockázatot, a 30 m g/dl 
feletti értékeket pedig fokozott kockázatot jelentő té
nyezőnek tekintjük a szív- és érrendszeri betegségek, az 
érelmeszesedés kialakulása szempontjából (22).

Amstrong és mtsainak (2) számításai szerint 30 m g/dl 
feletti Lp(a) szint esetén norm ál koleszterinszint m ellett 
1,75-szörösére, hypercholesterinaem iában 2,75-szörösé- 
re nő a szív- és érrendszeri megbetegedés kockázata.

A független rizikófaktornak tekintett Lp(a) esetében 
vizsgálatunkban a férfiak 26 és a nők 28%-a tartozo tt a 
fokozottan veszélyeztetett csoportba. Az Lp(a) azon ke
vés param éterek egyike, ahol az egyének között akár 
600-1000-szeres különbség is lehet a szérumszintek kö
zött (18,22,26,28,33). Vizsgálatunkan a legkisebb és leg
nagyobb szérum  Lp(a) koncentrációk között férfiakban 
90-szeres, nőkben 110-szeres különbségeket találtunk. A 
m ért Lp(a) értékek megfelelnek a kaukázusi népcsoport
ra jellemző értékeknek (22,23,27,29).

Az Lp(a) koncentráció m integy 70%-ban genetikailag 
determ inált (10, 23,28), környezeti tényezők, azaz az ét
rend, életm ód, testmozgás, gyógyszerek alig befolyásol
ják (8,12,17). Egyedül a nikotinsav és némileg az aszkor- 
binsav csökkentette a szérum  Lp(a) szintet, a lipidcsök- 
kentő gyógyszerek viszont hatástalannak m utatkoztak 
(5,22). Egyes horm onok megváltoztatják a szérum  Lp(a) 
koncentrációt. Az ösztrogénhorm onok hatására csökken 
a szérum  Lp(a) szint, ezzel magyarázható, hogy a post- 
m enopausában levő nőkben szintje magasabb, m int a 
gestatiós korú nőké (19). A pajzsm irigyhorm onok h iá
nya a szérum  Lp(a) koncentráció növekedéséhez vezet, 
ami a pajzsm irigym űködés helyreállítása esetén no rm a
lizálódik (27). Az anabolikus szteroidok alkalmazása is 
szérum  Lp(a) szint csökkenést vált ki (1).

Mivel az Lp(a) szérum  koncentrációját lényegesen és 
tartósan  csökkentő környezeti tényezőt ma még nem  is
m erünk, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 
hazánk lakossága a koleszterinszintet csökkentő prog
ram okat sajátjának érezze és kövesse. Különösen fontos 
ez a magas Lp(a) szintűek esetében, akiknél e nehezen 
befolyásolható rizikótényező kedvezőtlen hatását, a töb
bi rizikófaktor kiküszöbölésével lehet ellensúlyozni.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők nagyra értékelik a Népjóléti 
Minisztérium, továbbá Sint Raphael Catholic University (Leu
ven, Belgium) anyagi támogatását, illetve prof. dr. Hugo Keste- 
loot értékes tudományos segítségét.
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ÚJ DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK

A koponyaűri nyomásváltozások noninvazív monitorozása 
a fülön keresztül
Büki Béla dr.1, Paul Avan dr.2, Jean-Jaques Lemaire dr.2, Monique Dordain dr.2, Jean Chazal dr.2 
és Ribári Ottó dr.1
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Fül-Orr-Gégeklinika Budapest, (igazgató: Ribári Ottó dr.)1 
D’Auvergne-i Egyetem, Biofizikai Intézet, Clermont-Ferrand, Franciaország (igazgató: Annie Veyre dr.)2

A belső fülben hangstim uláció hatására mechanikus 
rezgések keletkeznek, ezeket otoakusztikus emisszió
nak  nevezzük. A szerzők önként vállalkozókon Trende- 
lenburg-helyzettel létrehozott koponyaűri nyomás
emelkedés, valamint idegsebészeti betegeken diagnosz
tikus célból megemelt koponyaűri nyomás esetén m ér
ték a tranziens otoakusztikus emissziót. Lógó fejhely
zetben és emelkedett koponyaűri nyomás esetén m in
den esetben az emissziós rezgés fáziseltolódása lépett 
fel, a fáziseltolódás lineárisan arányos volt a nyomás
emelkedéssel. Ez a fázisváltozás feltehetőleg úgy jön 
létre, hogy a m egnőtt koponyaűri nyomás az aquaeduc
tus cochleaen keresztül áttevődik a belső fülre és az itt 
létrejövő nyomásfokozódás miatt a kengyelre fokozott 
m echanikus terhelés nehezedik, ezért ennek rugalmas 
rögzítőszalagjai megfeszülnek. A szalagok feszülése az 
impedanciavektor fázisszögének megváltozását, ezzel 
együtt az emissziós, rezgés fázisának előretolódását 
okozza. A szerzők által leírt m ódszer klinikai körül
mények között is alkalmas a koponyaűri nyomásválto
zások gyors, noninvazív monitorozására.

Kulcsszavak: otoakusztikus, emisszió, cochlea, koponyaűri, 
nyomás, monitorozás

A tranziens otoakusztikus emisszió (TOAE) a belső fülben 
a hallás élettani folyamata során keletkező alacsony ener
giájú hangjelenség, mely a külső hallójáratban felfogható 
(4). Tekintettel arra, hogy csak ép közép- és belsőfül-műkö- 
dés esetén mérhető, diagnosztikus jelentőségű; különösen 
alkalmas újszülöttek objektív hallásvizsgálatára, valamint 
felnőttekben a cochlea funkciójának nyomonkövetésére, 
m int azt 1992-ben az Orvosi Hetilap hasábjain közöltük 
(1). A, csattanó hangingerrel kiváltott TOAE különösen 
ézékeny a középfül átvezetési viszonyaira, m ert először a 
hanginger, majd az TOAE is áthalad a hallócsontok hang
vezető rendszerén. Azt, hogy a koponyaűri nyomás függvé
nyében a középfül állapota kismértékben megváltozik, 
először Densert és mtsai mutatták ki 1977-ben (3). Ennek 
mechanizmusa, hogy a nyomás a koponyaűr és a belső fül 
közötti összeköttetéseken (legfőképpen az aquaeductus 
cochleaen) keresztül áttevődik a belső fül folyadékterére, és 
ennek hatására fokozott folyadéknyomás nehezedik a ken-

Rövidítések: OAE = otoakusztikus emisszió; dB = decibel; Hz = hertz; 
ICP = intracranial pressure (koponyaűri nyomás)

Non-invasive monitoring o f  intracranial pressure 
through the ear. Otoacoustic emissions are low energy 
vibrations generated by the inner ear during the physi
ologic process of hearing. The authors m easured tran 
siently evoked otoacoustic em issions in norm al hearing 
individuals placed in Trendelenburg position and  du r
ing diagnostic elevation of intracranial pressure in  neu
rosurgical patients. In Trendelenburg position and  at 
elevated intracranial pressure a reproducible phase 
shift of otoacoustic emissions could be observed. This 
phase shift was linear to the pressure increase of int
racranial liquids. According to the hypothesis o f the 
authors intracranial pressure increase is transm itted  to 
the inner ear (possibly by the cochlear aqueduct) and 
thereby the mechanical load on the stapes footplate is 
elevated. This, in turn, causes a stiffening of the annular 
ligament which changes the angle of the im pedance 
vector and thereby the phase o f the whole vibrating  sys
tem. By m easuring the phase o f otoacoustic em issions it 
is possible to m onitor in tracranial pressure in  various 
clinical states.

Key words: otoacoustic, emission, intracranial, pressure, mo
nitoring, non-invasive

gyeire. Ez az ovális ablakból kinyomódik, em iatt rögzítő
szalagja megfeszül.

Első vizsgálatunk célja volt, hogy megállapítsuk, meg- 
változik-e a középfül impedanciája és a TOAE görbe 
emelkedett koponyaűri nyomás esetén, melyet egészséges 
önként vállalkozókon Trendelenburg-pozícióba történő 
helyezéssel értünk el. Mivel a TOAE görbe m inden esetben 
jellemző elváltozást (fáziseltolódást) szenvedett, második 
vizsgálatunk célja volt annak megállapítása, hogy pon
tosan hogyan viszonyul a fáziseltolódás a koponyaűri nyo
más változásához. Ebben a vizsgálatban a TOAE mérést 
normotenziós hydrocephalus gyanúja miatt végzett perfú
ziós teszt során végeztük olyan betegeken, akiken a kopo
nyaűri nyomást a teszt során a lumbalpunctio alkalmával 
behelyezett kanülön keresztül regisztrálták.

Beteganyag és módszer

1. vizsgálat
Huszonkét ép hallású felnőtt személy (12 férfi, 10 nő, átlagos 
életkor 25,6 év, max.: 32, min.: 22) mindkét fülén multifrekven
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ciás tympanometriát és TOAE mérést végeztünk álló, majd 
fekvő, majd ismét álló helyzetben. A fekvő helyzetben a szemé
lyek 30°-ban hanyatt, lógó fejjel helyezkedtek el. A méréseket a 
helyzet elfoglalása után 1 perccel végeztük. A multifrekvenciás 
tympanometria során GSI 33 Middle Ear Analyserrel meghatá
roztuk a középfül nyomását, az impedanciát és a középfül rezo
nanciafrekvenciáját 226 Hz-nél. A TOAE mérést az Otodyna- 
mics cég által gyártott műszerrel, az ILO 88-cal végeztük a már 
közölt paraméterek alkalmazásával (1).

A TOAE görbéket off-line analízisnek vetettük alá. A fázis- 
eltolódást fokokban fejeztük ki, ennek meghatározását egy ál
talunk erre a célra írt szoftver végezte, mely összehasonlította a 
különböző testhelyzetekben mért TOAE görbék egyes spekt- 
rális komponenseinek frekvenciáját, amplitúdóját és fázisát. Az 
amplitűdóváltozásokat dB-ben mértük. A különböző testhely
zetek közötti különbségeket statisztikailag varianciaanalízis se
gítségével vizsgáltuk.

1. kontrollvizsgálat
Tekintettel arra, hogy a Trendelenburg-helyzet hatására a kö
zépfül nyomása átlag 40 daPa-lal megemelkedett, megvizsgál
tuk, hogy okoz-e TOAE fázisváltozást a középfülnyomás emel
kedése testhelyzetváltozás nélkül. Tíz ép hallású személy kö
zépfülében Valsalva-manőverrel átlagban 40 daPa nyomás
emelkedést hoztunk létre és mértük a TOAE-t.

2. vizsgálat
A D’Auvergne-i Egyetem Idegsebészeti Tanszékén 18 betegen 
krónikus normotenziós hydrocephalus gyanúja miatt történt 
„perfúziós teszt” során végeztünk méréseket. A vízszintesen, 
oldalukon fekvő betegekbe a műtőbe enyhe szedálás után lum- 
balpunctio során kanült helyeztek, melyen keresztül piezo- 
rezisztív transzducer segítségével az idegsebészek folyamato
san monitorozták a tényleges liquornyomást. A lumbális zsákba 
80 ml/óra sebességgel steril NaCL-oldatot juttattak 20 percen 
át, ezalatt a liquornyomás legtöbbször folyamatosan emelke
dett, majd egy platót ért el, ekkor a nyomást normalizálták és a 
kanült eltávolították. A TOAE meghatározása hallásküszöb 
felett néhány dB erősséggel, lineáris üzemmódban történt, 
egyebekben a regisztrálás és a kiértékelés ugyanúgy ment 
végbe, mint az első vizsgálatban. Minden vizsgálat a Francia 
Kutatásetikai Bizottság irányelvei szerint, a betegek felvilágosí
tás után adott önkéntes beleegyezésével történt.

Eredmények

1. vizsgálat
Az átlagos középfülnyomás szignifikánsan m egnőtt 
Trendelenburg-helyzetben az álló helyzethez viszonyítva 
(1. táblázat), és a Trendelenburg-helyzet után elfoglalt 
álló helyzetben ismét norm alizálódott. A többi középfül
param éter nem változott szignifikáns mértékben. A 
TOAE mérésék m ind a 44 fülben norm ális otoakusztikus 
emisszió jelenlétét bizonyították. Az álló helyzetben és a 
Trendelenburg-helyzet utáni álló helyzetben (kontroll) 
m ért TOAE görbék sem am plitúdó-, sem fáziskülönb
séget nem  mutattak.

1. táblázat: A testhelyzet hatása a középfülfunkcióra és a TOAE-ra

1. ábra: A tranziens otoakusztikus emisszió fázisának 
előretolódása Trendelenburg-helyzet hatására (folyamatos 
görbe: állva, szaggatott görbe: Trendelenburg-helyzet)

Emisszió frekvencia,kHz

2. ábra: A tranziens otoakusztikus emisszió különböző 
frekvenciakomponenseinek amplitúdó- és fázisszögváltozása 
Trendelenburg-helyzet hatására (maximum, minimum, 
médián, 25 és 75 percentü értékek)

A TOAE görbe az álló helyzethez viszonyítva a 
Trendelenburg-helyzetben m inden fülben reprodukál- 
hatóan a fázis előretolódását m utatta (1. ábra). Az OAE 
görbe 1200 Hz-es kom ponensének fáziseltolódása átlag
ban 51° (min.: 8°, max.: 115°), 3000 Hz felett átlagban 17°

Állva Trendelenburg-helyzet Állva

Légnyomás a középfülben (áüag daPa ± SD) -9  ±28 27 ± 37* -7 ±25
Impedancia (átlag ml ± SD) 1,90 ±0,63 1,87 ±0,64 1,95 ±0,66
Rezonancia frekvencia (átlag Hz ± SD) 824± 156 837± 169 804 ± 155
Amplitúdóváltozás (átlag dB ± SD) -1,6 ±5,0 -1,0 ± 2,3

* s z ig n i f ik á n s  v á lto z á s  ( p < 0 ,0 0 1 )
daPa = dekaPascal, ml = levegő müliliter compliance, Hz = Hertz, dB = hangnyomás decibelben
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3. ábra: A koponyaűri nyomás és az emisszió fázisváltozásának 
együttes időbeli lefutása perfúziós teszt során

4. ábra: A koponyaűri nyomás és az emisszió fázisváltozásának 
összefüggése 14 betegen

(max.: 32°, min.: 0°) volt (2. ábra). Amplitúdóváltozás 
ezekben a frekvenciatartományokban nem volt megfi
gyelhető.

1. kontrollvizsgálat
A Trendelenburg-helyzet hatására megemelkedett dob- 
üregi nyomás és az OAE görbe előretolódása nem m uta
to tt szignifikáns összefüggést, ennek ellenére ellenőriz
tük, hogy a helyzetváltoztatás nélkül létrehozott dobűri 
nyomásemelkedés milyen m értékű előretolódást hoz lét
re. Ekkor átlagban 15,4°-os előretolódást találtunk, ez 
szignifikánsan kisebb volt a helyzetváltoztatás hatására 
létrejövő fáziscsúszásnál.

2. vizsgálat
A 18 betegen végzett perfúziós teszt során a lumbalpunc- 
tiót követően m inden esetben norm ális határok közötti 
hidrosztatikus nyom ást észleltünk (6-16 Hgmm között, 
vagyis 82-218 daPa között). A perfúziós teszt során 
10-15 percig növekedett, a koponyaűri nyomás, majd 
70-320 daPa szint között stabilizálódott.

Az otoakusztikus emisszió m inden esetben a test
helyzet-változtatással előidézett fáziseltolódáshoz ha
sonló módosuláson m ent át (egy példát a 3. ábrán m u

tatunk be). A fáziseltolódást a valós intracranialis nyo
más függvényében 14 beteg esetében a 4. ábrán  foglaltuk 
össze. Az egyes betegek esetében a korrelációs koeffi
ciens 0,58 és 0,99 között változott, 10 beteg esetében na
gyobb volt, m int 0,8. Az összes pontot figyelembe véve a 
következő összefüggést találtuk:

Дф = 6 + 0,2 X AICP
[r = 0,77; p < 0,0001; ahol ф = fáziseltolódás szöge, ICP 

= intracranial pressure (koponyaűri nyomás)].

Megbeszélés

Eredményeink arra utalnak, hogy a Trendelenburg-test- 
helyzet az OAE fázisának frekvenciafüggő előretolódását 
okozza, valam int, hogy ugyanez a fázisváltozás a kopo
nyaűri nyomásfokozódás során  reprodukálhatóan létre
jön. A Trendelenburg-helyzet a középfülben uralkodó 
légnyomás reprodukálható növekedésével já r t, az impe
danciaviszonyok nem változtak kim utatható m értékben. 
A dobűri nyomásemelkedés az OAE fázis kism értékű 
előretolódását okozza, ez nem  volt olyan m értékű, hogy a 
Trendelenburg-helyzetben észlelhető fáziseltolódásért 
egymagában felelős legyen. A testhelyzet és a koponyaűri 
nyomás az irodalm i adatok szerint összefüggnek (2, 5), 
a fej lógó helyzete általában kb. 100 daPa nyomásemel
kedést okoz. A koponyaűr és a belső fül között fennálló 
összeköttetések, legfőképpen az aquaeductus cochleae 
lehetővé teszi, hogy a két kom partm ent között a nyomás 
kiegyenlítődjék. Azt, hogy ez a kiegyenlítődés a stapes 
helyzetét megváltoztatja, Reid és mtsai b izonyították (7). 
A testhelyzetváltozás hallásfunkcióra gyakorolt hatását 
behatóan először Miriszlai vizsgálta (6), az OAE görbe 
előretolódását a fej lógó helyzete hatására Antonelli és 
Grandori írták  le (1986), de ők a változások okát nem  ele
mezték részletesen.

Eredm ényeink az irodalm i adatok alapján a követ
kezőképpen értelm ezhetők: egy rezgő rendszer rugóál
landójának megnövekedése, a feszülés fokozódása ala
csony frekvenciák esetében a rezgés fázisának előretoló
dását okozza. Trendelenburg-helyzet során, feltehetőleg 
a dobüreget bélelő nyálkahártya vérteltségének m egnö
vekedése és em iatt a dobűri térfogat csökkenése követ
keztében, a dobüregi nyom ás megemelkedik. Ez a nyo
m ásnövekedés k ism értékben fokozza a dobüreg  rezgő 
képleteinek feszülését, és ezért az OAE fázisa kism ér
tékben előretolódik. A teljes fáziseltolódásban nagyobb 
szerepet játszik  az, hogy a koponyaűrről a belső fülre át
tevődött nyomásemelkedés fokozza a stapes tartósza
lagjának feszülését. Tisztán az utóbbi m echanizm us já t
szik szerepet az idegsebészeti betegeink esetében kim u
tatott fáziseltolódás létrejöttében, a fázis előretolódásá- 
nak m értéke és a koponyaűri nyomás növekedése lineá
ris összefüggést m utatott. Az egy betegtől származó 
értékek jó  közelítéssel egy egyenesre estek, az int- 
raindividuális korreláció m agas volt (10 esetben  0,8-nál 
nagyobb). Az egyes egyenesek azonban különböző 
meredekségűek, így az összes beteg értékeit figyelembe 
véve alacsony korrelációs koeffecienst kapunk. Az egyes 
betegek esetében észlelt m agas reprodukálhatóság véle
m ényünk szerint lehetővé teszi, hogy a m ódszert a 
klinikum ban a koponyaűri nyomás noninvazív m onito
rozására használjuk fel.
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Az irodalomban elsőként hívjuk fel a figyelmet arra, 
hogy az OAE görbe fázisának változása a középfülműkö
déssel kapcsolatban diagnosztikus jelentőségű lehet, vala
m int elsőként ajánlunk módszert a koponyaűri nyomás
változások noninvazív nyomon követésére az OAE segít
ségével. A módszer pontos kalibrálására és a felső m érés
határ meghatározására további méréseket tervezünk.

Köszönetnyilvánítás: A vizsgálatokat az OTKA (T22194), a 
CNAM-TS/INSERM (4AIC04) és a Magyar-Francia TÉT Kor
mányközi Együttműködés (F/96-2) támogatásával végeztük. 
Külön köszönjük dr. Makara Gábor (MTA KOKI) statisztikai 
vizsgálatokhoz nyújtott segítségét.

IRODALOM: 1. Büki B., Katona G., Noszek L. és mtsai: Oto- 
akusztikus emissziós hallásvizsgálat újszülött és felnőttkorban.

Orv. Hetik, 1992, 46, 2967-2971. -  2. Davson, H.: Intracranial 
and intraocular fluids. J. Field, H. V. Magoun, V. E. Hall (szerk.) 
Handbook of Physiology American Physiological Society. 
Washington D. C., 1960, 1767-1788. old. -  3. Densert, D., 
Ivarsson, A., Pedersen, K.: The influence of the perilymphatic 
pressure on the displacement of the tympanic membrane. Acta 
Otolaryngol. (Stockh.), 1977, 84, 220-226. -  4. Kemp, D. T: 
Stimulated acoustic emissions from within the human auditory 
system. J. Acoust. Soc. Am., 1978, 64, 1386-1391. -  5. Magnaes, 
B.: Body position and cerebrospinal fluid pressure. I Clinical 
studies on the effect of rapid postural changes. J. Neurosurg., 
1976, 44, 687-697. -  6. Miriszlai, E.: Hearing impairment and 
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ÁLLÁSFOGLALÁSOK

A mesterséges táplálás hazai helyzete. 
Állásfoglalás és módszertani ajánlás

1. Bevezetés

Nemzetközi és hazai felmérések szerint a kórházi ellátás
ra kerülő betegek 5-15% -a teljes értékű vagy részleges 
mesterséges (enteralis vagy parenteralis) táplálást igé
nyel. Vizsgálataink és m indennapi tapasztalataink azt 
igazolják, hogy kórházainkban a rászoruló betegeknek 
csak töredéke részesül ebben -  a kezelés szerves és nél
külözhetetlen részét képező -  ellátásban. A kialakuló 
vagy súlyosbodó m alnutritio azután sorsukat döntő m ó
don befolyásolja, s ezzel együtt kezelésük költségeit is je 
lentősen és szükségtelenül emeli. 1993-ban az Egyesült 
Államokban 18 milliárd dollárra (a teljes egészségügyi 
költségvetés mintegy 10%-ára!) becsülték a kóros táp- 
láltsági állapot okozta többletköltséget; hasonló adattal 
hazánkban nem rendelkezünk.

Számos nemzetközi vizsgálat cáfolhatatlanul bizonyí
totta, hogy a mesterséges táplálás vitális szükségletet 
kielégítő, ezáltal alapvető fontosságú betegellátási eljárá
sok közé tartozik. Elmaradása a beteg számára végzetes 
következményekkel járhat! Ennek ellenére nem kevés 
klinikus bizonytalan a mesterséges táplálás javallatának 
és értékének megítélésében. Ennek egyik okát abban lá t
juk, hogy a táplálás elm aradása vagy nem megfelelő 
m ódja nem  jár olyan azonnali és könnyedén felismerhe
tő drám ai tünetekkel, m int a légzés-keringés elégtelen
sége, amelyek nagyon meggyőzőek és -  még a laikusok 
szám ára is -  azonnal cselekvésre késztetőek.

A betegségek megelőzésének, illetve gyógyításának 
elengedhetetlen feltétele a kiegyensúlyozott táplálkozás- 
tápanyagellátás, az optimális tápláltsági állapot. M iután a 
korszerű táplálásterápia feltételei hazánkban is rendel
kezésre állnak, ezért helytelen, ha az aktív per os táplál
kozásra képtelen beteg mesterséges táplálását nél- 
külözhetőnek tekintjük és ezáltal a beteget éheztetjük! 
A szakm ai érveken túl erkölcsileg is kifogásolható a rá
szorulók mesterséges táplálásának mellőzése.

2 . A kóros tápláltsági állapot (malnutritio)

A kóros tápláltsági állapot vagy m alnutritio  egy vagy 
több tápanyag relatív vagy abszolút hiányának, illetve 
feleslegének kövekeztében alakul ki. A nem gazdasági
szociális okokra visszavezethető m alnutritio elsődlege
sen organikus és/vagy psychés betegség kövekezménye. 
Sajnálatosan gyakori azonban a m ásodlagosan, iatrogen

okból kialakuló kóros tápláltsági (főként hiány-)állapot, 
amely elsősorban a hiányos képzettséggel, valam int nem 
megfelelő szemlélettel magyarázható.

A kóros tápláltsági állapot leggyakoribb form ája a 
hospitalizált betegek fehérje-energia malnutritiója. A 
m alnutritio  ezen formája megfelelő tápanyagellátás hiá
nyában különféle stresszállapotokban (akut betegség, 
baleset, égés, műtét stb.) igen gyorsan kifejlődhet, de gya
kori a krónikus betegségek esetében is. Elsődleges meg
nyilvánulásai az energiaraktárak kiapadása és a testfe- 
hérjevesztés, valamint a következményes súlyos funkció
károsodások. Két-három napnál rövidebb, önkéntes 
vagy kényszerű koplalás egészséges felnőtt esetében 
2-3% -os testsúlyveszteségen kívül általában m ás követ
kezménnyel nem jár. 1 hétnél hosszabb ideig fennálló 
csökkent táplálékfelvétel m ár egészséges, fiatal felnőttek
ben is kom oly veszéllyel járhat, és 60-70 napos táplálék
megvonás (éhségsztrájk) ism erten halálos kim enetelű 
lehet. Gyermek- és időskorban, illetve hyperkatabolicus 
állapotokban a folyamat jelentősen felgyorsul.

A m alnutritio  önm agában is súlyos som aticus és psy
chés károsodásokkal fenyeget. Más patológiás állapottal 
(m űtét, traum a) társulva a kóros tápláltság elhúzódó 
gyógyuláshoz, magasabb szövődményarányhoz, emelke
dett halálozáshoz és m indennek következtében jelen
tősen megnövekedő költségekhez vezet.

A mesterséges táplálás célja, hogy a m alnutritio  ki
alakulását megelőzze, illetve a tápláltságiállapot-felmé- 
réssel feltárt kóros tápláltsági állapotot megszüntesse 
vagy legalább a lehetséges m értékig csökkentse.

2.1. A kóros tápláltsági állapot felismerése 
M inden kórházi felvételre kerülő betegnél, de főként a 
kifejezetten veszélyeztetett betegcsoportokban (emész
tőszervi betegségek, daganatok, kiterjedt traum ák, égési 
sérülések, septicus betegségek, gyermek- és időskorúak 
stb.) törekedni kell a fennálló vagy fenyegető m alnutritio  
korai kim utatására. E célból a felvételt követően táplált- 
ságiállapot-felmérést kell végezni.

A tápláltsági állapot felmérése a táplálkozási anam- 
nézis felvételéből, antropom etriai, laboratórium i és im 
m unfunkciós vizsgálatok leleteinek értékeléséből áll. 
Részleteit melléklet tartalm azza.

Igazolt vagy fenyegető m alnutritio  esetén a m ester
séges táplálást a kezelési te rv  nélkülözhetetlen, életm en
tő javallató részének kell tekinteni és haladéktalanul meg 
kell kezdeni.
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3. Enteralis táplálás

Enteralis táplálás (ET) alatt az aktuális követelmények fi
gyelembevételével m eghatározott összetételű tápanya
goknak (tápszereknek) a gyomor-bél rendszerbeju ttatá
sát értjük. Együttműködő beteg esetén ez a táplálék szá
jon át való elfogyasztását jelenti. Kooperáció hiányában 
vagy speciális tápszerbeviteli m ódszer igénye esetében 
szondatáplálást kell folytatni. Az egészséges em ber te r
mészetes táplálkozásához inkább hasonlatos táplálási 
m ód több előnnyel rendelkezik a parenteralis úttal szem 
ben: alkalmazásával megelőzhető a bélrendszer súlyos 
következményekkel járó atrophiája, szövődményei r i t
kábbak és kevésbé veszélyesek, a betegek jobban tole
rálják, s nem  utolsósorban sokkal olcsóbb. Miután a tá p 
szerek közt ma m ár m egtalálhatók a különleges anyag
csere-követelményeket (veseelégtelenség, májelégtelen
ség, hiánybetegségek, enzim opathiák stb.) kielégítő ké
szítm ények is, általános szabályként fogalmazható meg, 
hogy az ET elsőbbséget élvez a parenteralis m óddal 
szemben.

3.1. Szondatáplálás
A szondatáplálás választott m ódja a táplálás várható idő
tartam ától, valamint a bélrendszer állapotából fakadó 
speciális igényektől függ.

A gyomor-bél rendszerbe tartós enteralis táplálás cél
jára  nem  invazív m ódon transnasalis szonda vezethető. A 
nasogastricus vagy nasoenteralis tápszonda legfeljebb 
2-3 hetes használatra javasolt. Ennél várhatóan hosszabb 
tartam ú ET javallata esetén invazív módon tápsipolyt 
kell képezni. Ennek lehetőségei: a percutan endoszkópos 
gastro-, illetve jejunostomia  (PEG, PEJ); a laparoszkópos 
gastro-, illetve jejunostomia  (LG, LJ); valamint a hagyo
mányos sebészi úton képzett gyomor- és vékonybélsipoly.

3.2. A z  ET készítményei
A tápszerek olyan speciális összetételű, teljes értékű vagy 
kiegészítő táplálásra szolgáló, iparilag előállított élelmi 
anyagok, melyek m eghatározott tulajdonságaik révén 
életkori sajátosságok és/vagy betegségek által indokolt 
különleges táplálási-anyagcsere igények kielégítésére al
kalm asak. A tápszerek csecsemőtápszerekre és gyógy- 
tápszerekre oszthatók.

A gyógytápszerek csoportjai:
-k is  tömegű újszülöttek (koraszülöttek) gyógytáp- 

szerei;
-  klinikai gyógytápszerek.
ET során klinikai gyógytápszereket alkalmazunk. 

Ezek felsorolását melléklet tartalm azza.

3.3. A z  enteralis táplálás biztonsága
Az ET során technikai, anyagcsere- és fertőzéses szövőd
mények alakulhatnak ki. Technikai szövődmények szon
datáplálással kapcsolatosan alakulhatnak ki. Ide sorol
ható a tápszonda elzáródása/beszáradása, eredeti hely
zetéből való kimozdulása, a szonda irritáló hatása követ
keztében fellépő nyálkahártya-laesiók valamennyi fajtá
ja, valam int a tápszer regurgitatióból eredő aspirációja.

A szondatáplálás során kialakuló anyagcsere-szövőd
mények  elsősorban iatrogen okra vezethetők vissza. Ezek 
leggyakrabban: nem megfelelő tápszer választása, hely
telen adagolási mód. Fertőzéses szövődmény  a steril táp 

szerek helytelen tárolása, valam int a poralapú tápszerek 
fertőzött csapvízzel való oldása m iatt léphet fel.

Megfelelő klinikai táplálási protokollok alkalm azásá
val az ET szövődményei m egelőzhetők, illetve azok gya
korisága csökkenthető. A terápiás algoritm usok meg
könnyítik a megfelelő tápszer illetve adagolási m ód meg
választását, tám pontot nyújtanak a táplálás folyamatos 
m onitorizálásához és segítséget nyújtanak az esetleges 
szövődmények felismeréséhez, elhárításához.

4. Parenteralis táplálás

Infúziós készítményekkel folytatott mesterséges táplálás 
-  azaz parenteralis táplálás (PT) -  csak azokban az ese
tekben indokolt, ha a gyomor-vékonybél nem  alkalmas 
enteralis mesterséges táplálásra. Az angol nyelvű iroda
lom ezeket az állapotokat összefoglalóan „intestinal fai- 
lure”-nek (IF = intestinalis fogyatékosság) nevezi. IF ese
tén a gyomor-bél rendszer töm ege és/vagy emésztési, il
letve felszívóképessége elégtelen. Az IF lehet reverzibilis: 
pl. az enterocutan fistula záródása után megszűnik, vagy 
kiterjedt csonkoló műtét után  a visszamaradó bélszakasz 
adaptálódhat a megváltozott viszonyokhoz. Jelenthet 
azonban élethosszig tartó idült állapotot is: ennek legis
mertebb form ája a kiterjedt vékonybélpusztulás után 
kialakuló ún. rövidbél-szindróm a. Ezek az állapotok ál
talában hirtelen, kiterjedt sérüléssel-műtéttel kapcsola
tosan alakulnak ki, azonban lassú progressziójú betegség 
vagy ism ételt bélresectiók is hasonló kórélettani vég
helyzethez vezethetnek.

4.1. Perifériás parenteralis táplálás
Perifériás parenteralis táplálást (PPT) vagy újabb keletű 
néven parciális táplálást kell alkalmazni azokban az ese
tekben, am ikor szájon át vagy enteralis úton nem  lehet 
megfelelő mennyiségű kalóriát bejuttatni, vagy a centrá
lis vénás mesterséges táplálás nem  kivitelezhető. PPT ál
talában csak rövid (< 2 hét) idő tartam ra tervezhető. Nem 
kielégítő m ódszer súlyos katabolicus állapotban lévő 
betegek táplálására, de kiválóan alkalmas m alnutritió- 
ban nem  szenvedő betegek néhány napos táplálására, il
letve az igények teljes kielégítésére nem elégséges ET ki
egészítésére.

4.2. Teljes parenteralis táplálás
Teljes értékű parenteralis táplálás (TPT) szükséges, ha 
két hétnél hosszabb ideig ta rtó  parenteralis táplálással 
kell számolni, a perifériás vénás bevitel korlátozott, il
letőleg nagy mennyiségű tápanyagbevitel szükséges.

TPT csak centrális vénába vezetett kanülön át végez
hető. A centrális kanül percutan  punctióval vagy sebészi 
úton tö rténő  implantációja invazív beavatkozás, amelyet 
asepticus körülmények között kell végezni. A TPT céljára 
implantált kanül más célra (vérvétel, gyógyszerelés stb.) 
való használatát kerülni kell. V árhatóan tartós használat
ra célszerű ún. „tunelizált” vagy bőr alá ültetett „port”- 
kanült választani.

Hatékony, biztonságos és gazdaságos TPT-t korsze
rűen csak gyárilag vagy intézm ényi gyógyszertár által 
előállított keverék infúzióval lehet végezni. A keverék 
infúziók m inőségbiztosítása érdekében az oldatokat 
rendszeresen ellenőrizni kell. Ajánlatos standard  olda
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tokkal dolgozni, m inthogy részletes vizsgálati háttér nem 
m indenütt áll rendelkezésre.

4.3. A parenteralis táplálás biztonsága 
PT során is felléphetnek technikai, anyagcsere- és fertő- 
zéses szövődmények. A PT technikai szövődményei véna- 
kanüllel kapcsolatosak. A mesterséges táplálás céljait 
szolgáló centrális vénás kanül beültetését annak szem 
előtt tartásával kell elhatározni, hogy az m integy 5-10%- 
ban szövődménnyel, illetve 0,5%-os m ortalitással fenye
gető invazív beavatkozás. Az anyagcsere-szövődmények 
PT során is főként iatrogen okra (nem megfelelő össze
tételű infúziós oldat, helytelen ütemű adagolás) vezet
hetők vissza. A PT leggyakoribb, legveszélyesebb szö
vődménye a fertőzés. Az összes fertőzéses szövődmények 
aránya gyakorlott m unkacsoportok nagyszám ú beteg
anyagán is meghaladja a 10%-ot, s a tartósan használt 
kanülök bakteriológiai pozitivitása eléri a 40%-ot!

5. A mesterséges táplálási munkacsoport

A korszerű mesterséges táplálás szervezett intézményi 
megteremtésének alapja egy olyan m unkacsoport, me
lyet a szakterületen képzett orvosok, dietetikusok, 
gyógyszerészek, illetve egyéb szakképesítésű egészség- 
ügyi dolgozók alkotnak. A mesterséges táplálási munka- 
csoport (MTM) céljai, illetve feladatai:

-in tézm ényen belüli egységes, gazdaságos szakmai 
irányelvek, protokollok kidolgozása;

-  a mesterséges táplálásra szoruló betegek felkutatá
sa, regisztrálása;

-  a beteg számára legkedvezőbb táplálási form a meg
határozása;

-  a táplálás monitorizálása;
- a z  intézmény vonzáskörzetében házi mesterséges 

táplálásban részesülő betegek gondozása.
Szakmai és gazdaságossági megfontolások alapján 

javasoljuk valamennyi intézm ényben MTM létrehozását.

6. Házi mesterséges táplálás

A lakókörnyezetben, a beteg által önállóan vagy segít
séggel folytatott mesterséges táplálás („home nutrition”, 
„otthoni táplálás”) a korszerű házi ápolás elengedhetet
len része. Az ilyen ellátásban részesülők gondozásra, 
rendszeres szakmai ellenőrzésre, m onitorizálásra szo
rulnak.

A házi mesterséges táplálás hazánkban egyelőre en- 
teralis úton kivitelezett kiegészítő vagy teljes értékű mes
terséges táplálást jelent. Az otthoni tartós, biztonságos, 
korszerű parenteralis táplálás technikai feltételei is hoz
záférhetőek, ennek szélesebb körű elterjedését elavult jo
gi szabályozási rendszer akadályozza.

A vitaanyagot készítették: Bodoky György dr., 
Harsányi László dr., Varga Péter dr. Az állásfoglalást a 
Magyar Mesterséges Táplálási Társaság által összehívott 
konszenzuskonferencia alábbi résztvevőinek közös vé
leményét tükrözi:
Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Therapiás Társaság 
Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete 
Magyar Belgyógyász Társaság

M agyar Dietetikusok Országos Szövetsége 
Magyar Égési Egyesület
Magyar Fogorvosok Egyesülete Szájsebészeti Szekciója
Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete
Magyar Gasztroenterológiai Társaság
Magyar Gerontológiai Társaság
Magyar Gyermekaneszteziológiai Társaság
Magyar Gyermeksebész Társaság
Magyar Haematologiai Társaság
Magyar Hospice Egyesület
Magyar Idegsebészeti Társaság
Magyar Infektológiai Társaság
Magyar Mesterséges Táplálási Társaság
Magyar Nephrologus Társaság
Magyar Onkológusok Társasága
Magyar Otthoni Ápolási Egyesület
Magyar Pszichiátriai Társaság
Magyar Reumatológusok Egyesülete
Magyar Táplálkozástudományi Társaság
Magyar Traumatológus Társaság
Országos Sebészeti Intézet

IRODALOM: 1. ASPEN Board of Directors: Guidelines for the 
Use of Parenteral and Enteral Nutrition in Adult and Pediatric 
Patients. J. Parent. Ent. Nutr., 1993,16 (Suppi. 1), SA. -  2. Varga P.: 
A korszerű folyadéktherapia és mesterséges táplálás. Medicina, 
Budapest, 1992. -  3. Bodoky Gy., Harsányi L.: A mesterséges 
táplálás új lehetőségeinek kísérletes és klinikai vizsgálata. 
Kandidátusi értekezés. Budapest, 1991. -  4. Kassai P.: Enterális 
táplálásra szolgáló gyógytápszerek -  csecsemőtápszerek. 
Gyógyszerpiac (Suppl.), 1996. -  5. Pap Á.: A mesterséges táp
lálás a gastroenterologiai gyakorlatban. Harsányi L.: Táplálék
felhasználás és a beteg tápanyagszükséglete. In: Gastro- 
enterologia (Szerk.: Varró V), Medicina, Budapest 1997, 
244-252. old. -  6. Harsányi L., Bodoky Gy.: A parenteralis táp
lálás sebészi javallatai. Táplálkozás, Anyagcsere, Diéta, 1996,1,
2. -  7. Unghváry N. 1.: A parenteralis táplálás gyógyszerészeti 
vonatkozásai. Gyógyszereink, 1996, 46, 30. -  8. Somogyi E.: A 
mesterséges táplálási team. Alapelvek és a POTE gyakorlata. 
POTE Egyetemi Gyógyszertár kiadványa, 1995.

MELLÉKLETEK

Ad 1.
A mesterséges táplálás, mint a leginkább „interdiszciplináris” 
gyógyító tevékenység általánosan javallt a klinikai orvoslás kö
vetkező területein:

1. Patológiás újszülött- és gyermekkor.
2. Fokozott anyagcserével (hypermetabolismussal) és szövet

széteséssel (hyperkatabolismussal) járó állapotok: sepsis, trau
ma, égésbetegség, pancreatitis, onkológiai betegségek stb.

3. Nagy megterheléssel járó műtétek előkészítő és utókezelési 
szaka: részint a műtéti kockázatot szükségtelenül fokozó preope- 
ratív malnutritio mérséklésére/megszüntetésére, illetőleg poszt
operatív táplálkozási akadályozottság vagy tilalom eseteiben.

4. Rövidbél-szindróma.
5. Gyulladásos bélbetegségek: részint oki terápiaként, részint 

az életminőség javítására.
6. Enterocutan és pancreassipolyok.
7. Egy vagy több szerv elégtelensége.

Az orvostudományban közelmúltban bekövetkezett fejlő
dés folytán azonban a mesterséges táplálás új indikációs terü
letei is megfogalmazhatók:

8. Szívsebészet: a közvetlen preoperatív szakban a myocar
dium anyagcseréjének optimalizálását teszi lehetővé.

9. Transzplantációs sebészet.
10. Szülészeti patológia: hyperemesis gravidarum, eclampsia 
gravidarum.
11. Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet.
12. Idegsebészet.
13. Psychiatria: életet veszélyeztető, étkezést elutasító kórké
pekben (anorexia nervosa, katatoniás állapotok stb.).
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14. AIDS-betegség.
15. Otthoni táplálás: a házi ápolás, hospice tevékenység része
ként.
Ad 2.1.
A táplálkozási anamnézis felvétele során legfontosabb a táp
lálkozási szokások és az étrend megismerése, valamint a test
tömeg (-súly) változásának, illetve a változás időtartamának a 
tisztázása.

Az antropometriai vizsgálatok során mérjük az aktuális 
testsúlyt, a testmagasságot; a szervezet zsírraktárainak meg
ítélésére a m. triceps brachii feletti ún. bőrredővastagságot; az 
izomtömeg becslésére a (nem domináns oldali) felkarkörfoga- 
tot. A mért adatokból továbbiakat számíthatunk (testtömeg
index, testfelszín, felkarizom-körfogat). Az izomerőt a szorító
erő mérése számszerűsítheti. Az így nyert értékeket tábláza
tokban fellelhető átlagértékekkel összevetve minősítjük az 
antropometriai eredményeket megfelelőnek, illetve közepes 
fokban vagy éppen súlyosan kórosnak.

A laboratóriumi-biokémiai vizsgálatok a fehérje-anyag
cseréről szolgáltatnak a tápláltsági állapotot jellemző adatokat. 
A máj által funkcionális fehérjék közül az albumin vérszintje 
(élettani hidráltság mellett) a gyakorlat számára elégséges pon
tossággal j elzi a malnutritiót. A rövid idő alatt bekövetkező vál
tozások érzékenyebb követésére természetesen célszerűbb 
egyéb, rövidebb felezési idejű fehérjefrakció (transzferrin, pre- 
albumin, retinolkötő fehérje stb.) mérése. A vázizomfehérje 
bontására, nitrogénvesztésre (katabolismusra) utal az emel
kedett vizelet-kreatinin, illetve vizelet-3-metilhisztidin érték, 
valamint az ún. kreatinin-testmagasság index.

Az immunrendszer, elsősorban a celluláris immunitás igen 
korán károsodik malnutritio esetén. Ezt legegyszerűbb módon 
a lymphocytaszám, valamint a tuberculin, candida és egyéb 
bőrtesztekre adott csökkent vagy anergiás reakció jelzi.

A fentiekben csak jelzésszerűen említett paraméterek változá
sai önmagukban nem specifikusak, azonban a tápláltsági állapot 
felmérése szempontjából mégis fontosak. Jelentőségüket az adja, 
hogy mérésük egyszerű, nem költséges és az eredmények együt
tes értékelésével a malnutritio klinikai diagnózisa nagy bizton
sággal kimondható. Bizonyosan fehérje-kalória malnutritio áll 
fenn és mesterséges táplálás feltétlenül javallt azokban az esetek
ben, ha az alábbi kóros értékek közül egyidejűleg négy fennáll:

-  5 napot meghaladó elégtelen táplálékfelvétel;
-4  héten belül, szándékos fogyókúra nélkül kialakult, 10%- 

ot meghaladó testsúlyvesztés;
-  aktuális testsúly < ideális testsúly 80%-a;
- BMI < 20 kg/m2;
-  mért antropometriai értékek < ideális értékek 80%-a;
-  szérum-albumin < 30 g/1 (normovolaemia mellett);
-lymphocytaszám < 1,2 G/1;
-  csökkent/anergiás válasz az alkalmazott bőrtesztre.

Ad 3.2.
A meghatározott betegségekben történő felhasználásra, illetve 
a beteg aktuális klinikai állapotából eredő egyedi igények 
kielégítésére is alkalmas klinikai gyógytápszerek csoportjai:

a) meghatározott tápanyagtartalmú tápszerek, melyek táp
lálástudományi szempontból optimális arányban, változatlan 
összetételű, természetes tápanyagokat tartalmaznak;

b) módosított, meghatározott tápanyagtartalmú tápszerek, 
melyek szintén természetes tápanyagok, azonban összetételük 
bizonyos tulajdonságok szempontjából módosított (pl. laktóz- 
mentesek, MCT tartalmúak);

c) kémiailag meghatározott összetételű tápszerek, melyek 
kémiai úton előállított, szintetikus tápszerek, és a táplálék
értékesítés súlyos zavaraiban alkalmazandók. Összetételük 
alapján további három alcsoportba oszthatók: elementáris, 
oligopeptid-oligoszacharid diétaként alkalmazhatók, illetve 
speciális betegségcsoportok sajátos diétaigényeit elégítik ki (pl. 
máj-, vese-, valamint légzési elégtelenség, diabetes mellitus, 
zsíranyagcsere-zavar stb.).

Adó.
A szakmailag megfelelő színvonalú, biztonságos házi mester
séges táplálás alapvető feltételei a következők:

-  a beteg és környezetének megfelelő oktatása, betanítása, 
illetve ellenőrzött, megbízható tudása;

-  folyamatos tápoldat-, szerelékellátás;
-  folyamatos szakmai kontroll;
-  a beteg számára bármikor elérhető szakmai/kórházi segít

ség;
-  szabályozott finanszírozás;
-jogi szabályozás.

Házi mesterséges táplálás javallata a következő állapotok
ban fogalmazható meg:

ET PT

- idült neuropszichiátriai kórképek -  rövidbél-szindróma
kórképek (dementia, anorexia -  gyulladásos bélbeteg-
nervosa, organikus nyelészavarok ségek
stb.) -  onkológiai gondozás

-  idült emésztési, felszívódási -  AIDS-betegség
zavarok

-  onkológiai gondozás 
-AIDS-betegség

A Plüss, HÍV pozitívokat és AIDS betegeket segélyező alapítvány azonnali, HIV/AIDS betegséggel, 
megelőzéssel kapcsolatos szakmai felvilágosítással és tanácsadással szolgál kórházak, klinikák, rendelőin
tézetek és orvosi rendelők részére.

Telefon: 06-20-349-449

Kórházak, egészségügyi intézm ények, tudományos társaságok

sz a k m a i p ro g ra m ja it, v a la m in t e g é sz sé g ü g g y e l,  
o r v o stu d o m á n n y a l k a p c so la to s  p á ly á za to k , 
ö sz tö n d íja k  fe lh ív á s a it  15 so r  te r je d e le m ig  

té r íté s m e n te s e n  k ö zö ljü k
az Orvosi H etilap eló'fízetó'i részére.

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



HORUS

James Paget -  a csontkor leírója

Sir James Paget báró, korának legnevesebb angol kó r
boncnoka, híres sebész, 120 évvel ezelőtt írta le az osteitis 
deformans csontkórt, amit Paget-kórnak neveztek el.

A kelet-angliai kikötővárosban, Great Yarmouthban 
született 1814. január 11-én. Szülei (Sámuel és Sarah 
Paget) 17 gyermeke közül -  9 m aradt életben -  a leg
fiatalabb volt. Apja sörfőző és hajótulajdonos. Iskoláit 
Yarmouthban kezdte és 13 éves volt, amikor elhagyta a 
szülővárost, m ert apja kezdett tönkrem enni, a család 
Londonba költözött. A botanika korán m egragadta az 
érdeklődését, és 20 éves korában kiadta Great Yarmouth 
természetrajzát. 1834-ben a St. Bartholomew  kórház hall
gatója lett. Tandíját George bátyja fizette. Még hallgató 
volt, amikor felfedezte az izm okban m ikroszkóppal lát
ható szemcsés particulum ok, a Trichinella spiralis féreg 
betokolt lárváit. Azokban az időkben a tanítás szegényes 
volt a Bartholomew kórházban, de James keményen dol
gozott megélhetéséért és 1836-ban M. R. C. S. m inősítést 
ért el (a sebészi kollégium tagja). Hétévi udvarlás után 
vehette el feleségül Lydia Northot. Egy időben szerkesz
tőségi m unkatársa is volt a The London Medical Gazette- 
nek, amely a British Medical Journal egyik előlapja volt. 
Fordításokkal, könyvek hasáblevonatai javításával és tu 
dósítások elkészítésével egészítette ki jövedelmét. Kór
házánál a m úzeum  kurátora volt. Amikor a hallgatók kol
légiumában felügyelő tanár lett és házasságot kötött, fel
hagyott az újságírással. A Royal College of Surgeons 
Fellow-ja 1843-ban lett (egy a 300 közül) és az anatóm ia 
professzora is volt.

Paget 33 éves korában a kórház tanársegéde, 38 éves 
korától a városban rendelt, és gyorsan emelkedett pályá
ja csúcsára. Jól kereső orvos lett. Később felhagyott a m ű
tétekkel, és konzultánsként tevékenykedett tovább. Na
gyon keményen dolgozott, első szabadságát csak 1861- 
ben vette ki (am ikor m ár közel já rt 50 éves korához!). 41 
éven át Viktória királynő különleges sebésze volt és a 
királyi család nagy barátja. Virchowhoz is mély szakmai 
barátság fűzte. Alapvető tanulm ányokat közölt a dagana
tok és a sebészeti megbetegedések kórbonctanáról: Lec
tures on Tumours, 1851; Lectures on Surgical Pathology, 
1853.

Két kórképet is leírt, az emlőbimbó Paget-kórját 
1874-ben és a csont Paget-kórját 1877-ben.

1871-ben egy boncolás kapcsán vérm érgezést kapott. 
E súlyos betegség aktív kórházi gyakorlatának felhagyá
sára késztette, de folytatta m agánpraxisát és konzultáns 
tevékenységét. Bárói cím et kapott. Több fontos pozíciója 
közül megemlítjük: a Royal College of Surgeons elnöke, a 
General Medical Council tagja, a Londoni Egyetem Sena- 
tusának tagja és alkancellárja volt.

Élete végéig keményen dolgozott és azt m ondta, hogy 
„Nincs igazi siker m unka nélkül.”

1894-ben Londonban még új lakóhelyre költözött, de 
ott m ár nem praktizált. Egyike volt a 19. század végén 
azon kevés orvosnak, aki önéletrajzot írt. 1899. december 
30-án halt meg, a W estminster Apátságban ravatalozták 
fel és búcsúztatták. A Finchleyi temetőben tem ették el.

K ortársai szerint magas és karcsú volt, érző és kife
jező intellektuális arccal és fényes szemekkel. Finom 
m odor, kellemes hang és jó előadókészség jellemezte. 
Nem volt irigy és nem  volt könyörtelen, általános udva
riasságot és nagylelkűséget mutatott. Egyike volt a nagy 
viktoriánus személyiségeknek.

Fiai közül egy Oxford püspöke, egy másik: Stephen 
Paget jól ism ert sebész lett és a Confessio Medici szerzője.

A Paget nevet -  m int névadó kórképet -  gyakran 
használjuk a m indennapi orvosi gyakorlatban.

Magyar vonatkozásként érdemes megjegyezni, Juhász Jenő pa- 
tológusprofesszor (OTKI, Budapest) -  aki az idén lenne 70 éves 
-  nemzetközileg ismert csontpatológus volt, Paget-kór kapcsán 
észlelt malignus osteoclastomát (Schweiz. Z. Path. Bakt, 1959, 
22, 242.).

IRODALOM: 1. C. Allan Birch*: Names We Remember 56 
Eponymous** Medical Biographies. Ravenswood, Beckenham, 
Kent, England, 1979. -  2. Orvosi Lexikon. Akadémiai, Budapest, 
1967. -  3. Enciklopédia Britannica.

Honti József dr.

* C. Allan Birch angol orvos, akinek fia Sir John Allan Birch diplomata, 
aki 1989 és 1994 között Budapesten volt Nagy-Britannia és Észak
írország Egyesült Királyság nagykövete. Jelenleg a British Association 
for Central and Eastern Europe, London igazgatója; a királynő 
legutóbbi budapesti látogatása kapcsán kapott lovagi rangot.
** névadó

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 32. szám 2017



Calcium-csatorna blokkoló
IjiWa-iJjhdjJl
Diurelikumok I
mm^/irjLun

тшшешш
Trombocita-aggregáció gátló 

VazodilatátorШПЕЕПШ
Valamennyi készítmény 
a közgyógyellátásra jogosultak részére 
térítésmentesen rendelhető.

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

Részletek  az a lka lm azási előiratokban.



Útban a megbízható pszichiátriai diagnosztika felé

1939-ben a világ legfőbb egészségügyi fórum a a pszi
chiátriai kórképekkel is kiegészítette a Halálokok Nem 
zetközi Listáját. 1948-ban a listát kiterjesztették, és meg
jelentették a Betegségek és Halálokok Nem zetközi Statisz
tikai Osztályozását. 1952-ben az Am erikai Pszichiátriai 
Társaság (APT) is közzétette a Pszichiátriai Betegségek 
Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvének első ver
zióját (DSM-I). Ezzel új szakasz kezdődött a pszichiátriai 
nozológia fejlődésében. 1950-ig ugyanis a lelki betegsé
gek leírását a pszichiátria nagy egyéniségei határozták 
meg, akik tankönyvekben rögzítették tapasztalataikat. 
Ezt követően döntően az európai és am erikai pszichiátri
ai társaságok vitáiban, a különböző m unkacsoportok 
vizsgálatai alapján változott a lelki betegségek osztályo
zása.

1960-ban Philadelphiában Beck és mtsai felvetik, 
hogy a jelenlegi pszichiátriai diagnosztikai rendszerek 
megbízhatatlanok és nem  alkalmasak a pszichiátriai ku 
tatásra. Az 1950-es években felfedezett pszichofarma- 
konok, valamint a lelki betegségekben feltárt egyes bioló
giai jellemzők ugyanakkor nélkülözhetetlenné tették an 
nak szükségességét, hogy mindenki hozzávetőleg egy
form án diagnosztizálja a tüneteket és a betegségeket. 
1960-ban Hamilton, 1961-ben Beck készíti el saját dep- 
resszióbecslő skáláját, míg 1962-ben Overall a teljes pszi
chopatológiát átölelő Rövid Pszichiátriai Becslő Skáláját 
alkotja meg.

A Collegium Internationale Neuro-Psychopharmaco- 
logicum  (CINP) 2. kongresszusán, 1960-ban Bázelben
R. Pichot hívta fel a figyelmet a pszichiátriai becslőskálák 
fontosságára. Itt szám oltak be először pszichopatholo- 
giai-biológiai korrelátumokról. G. G. Brune és H. E. 
Himwich a rezerpin és/vagy isocarboxazid kezelés alatti 
vizelet-indolamin koncentráció és a viselkedés, valamint 
G. M. Everett az agresszív magatartás és elektrofizioló- 
giai, valam int biokémiai paraméterei között talált össze
függést. A pszichopathologiai-biológiai korrelációk iga
zolása nagyon fontos volt a pszichiátriában, m ert arra 
utalt, hogy van értelme az elmekórképek neurobiológiája 
u tán kutatni. Másrészt felhívta a figyelmet a lelki tünetek 
minél pontosabb rögzítésének a fontosságára. 1962-ben 
M ünchenben  a CINP 3. kongresszusán ism ertették elő
ször nemzetközi fórum on pszichiátriai diagnosztikai 
rendszerüket a ném et-osztrák-svájci pszichiáterek, amit 
Hippius szervezésében közösen alakítottak ki. A kezdet
ben „AM P-rendszernek” nevezett dokum entációt később 
m int „AAÍPD-rendszert” tartottak nyilván és 1955 óta 
dolgoztak rajta. Ezen a kongresszuson javasolta N. Boha- 
cek és N. Sartorius a standardizált vizsgálati protokollok 
bevezetését. Sartorius neve később végleg összekapcso
lódik a WHO pszichiátriai betegségosztályozásaival 
(BNO-k).

A fejlődés ezt követően három szálon fut tovább: 1. 
becslőskálák készítése; 2. standardizált pszichiátriai in
terjúk összeállítása; 3. diagnosztikai rendszerek alkotása.

A  skálák új típusát jelenti a Newcastle Scale, am ely az en- 
dogén-reaktív depresszió, ill. a depresszió-szorongás el
különítését teszi lehetővé. 1965-ben készült el az első 
verzió Carney, Roth és Garsich közrem űködésével, majd 
ezt 1971-ben a 2. verzió követte. A pszichiátriai becslő
skálák száma egyre gyarapodott. Ez a m ódszer elsősor
ban a tünetegyüttesek súlyosságának megítélésére és a 
farm akoterápia hatékonyságának felmérésére alkalmas, 
kevésbé a kórképek definiálására.

1968-ban az APT a DSM-II-t, a WHO a BNO-8-at pub
likálja, alig két évvel a m adridi IV. Pszichiátriai Világ- 
kongresszust követően. Úgy tűnik, a pszichiátriai kutatás 
szükségleteit ezek az osztályozások sem elégítik ki. Az
1971- es V. Pszichiátriai Világkongresszus M exico City
ben  új lökést ad a pszichopathologiai ism eretek fej
lődésének. A pszichiátriai kutatásra alkalmas diagnoszti
kai rendszerek felé az első lépést Feighner teszi meg
1972- ben, a W ashingtoni Egyetem Pszichiátriai Tanszé
kén (St. Louis), összeállítva a fontosabb elmekórképek 
diagnosztikai kritérium ait a korábbi tapasztalatok alap
ján. 1975-ben közli Spitzer a Pszichiátriai Kutatás Diag
nosztikai K ritérium ait (RDC). A diagnosztikai k ritériu
mok mellett szükségesek a kritérium oknak megfelelő 
tünetek pontos megállapításai is, amire a standardizált 
pszichiátriai interjúk az alkalmasak. A depresszió vonat
kozásában ezt 1971-ben állítja össze a WHO. 1971-ben 
angolszász pszichiáterek dolgozzák ki a „Jelenlegi Álla
potvizsgálat” félig strukturált interjúját, am inek 1974- 
ben egy tökéletesebb verziója jelenik meg.

A vizsgáló eljárások kialakításával kezdetüket veszik 
a konkrét klinikai tapasztalatszerzések. Ez az időszak a 
széles körű nemzetközi együttm űködések korszaka, 
amikor a legkülönbözőbb klinikákon és kórházakban 
egységes szem pontok szerint végzik a vizsgálatokat. Már 
említettük a ném et-svájci-osztrák  vizsgálatot az AMDP- 
rendszerrel, ami rendületlenül folytatódott az 1970-es 
években is. 1971-ben közli Everitt, Gourlay és Kendall 
londoni és New York-i vizsgálatait, ahol az adatokat 
klaszter- és faktoranalízissel is elemezték. Az 1970-es 
években Észak-Amerikában is elkezdtek egy Korai 
Klinikai Gyógyszerhatás Vizsgálat néven jegyzett fel
mérést, am it az USA Nem zeti Egészségvédelmi Intézete 
szponzorált. Nem fejlesztettek ki új becslőskálákat, ha
nem a m ár létezők közül válogattak. Felhasználták a 
Lehm ann-Ban  m unkcsoport (Montreal) által fordított 
АМР-dokum entációs rendszert is. Mindezek az erőfeszí
tések a WHO 9. BNO-jához (1978) és az APT DSM -III osz
tályozás (1980) megalkotásához vezettek. A pszichiátriai 
nozológia tökéletesítésében nagy szerepet já tszo tt a hon
olului VI. Pszichiátriai Világkongresszus is, ahol egy új 
szempont felmerülése szintén sürgette a m inél pon
tosabb diagnosztikai módszerek kialakítását. A kon
gresszus kiem elten foglalkozott a pszichiátriai visszaélé
sek lehetőségeivel, amit m egkönnyítenek a diagnosztikai 
pontatlanságok.
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Természetesen e rendszerek megbízhatóságát is el
lenőrizni kellett, így megalkotásuk után, újult erővel in 
dultak el a kontrolláló, tökéletesítésre irányuló vizsgála
tok. Erre annál inkább szükség volt, m ert a BNO-9 ugyan 
adott jellemzést-definíciót az egyes kórképekről, ugyan
akkor a DSM-III gyökeresen új szemléletet kívánt m eg
honosítani a pszichiátriában. Egy dán-am erikai m unka- 
csoport (kezdetben R. W. Shapiro vezetésével) 1982-ben 
az Affektiv Kórképek Több Aspektusú Osztályozási R end
szerét használta. Brit kutatók egy CATEGO elneve
zésű diagnosztikai rendszert alkalm aztak 1982-ben. Az 
AMDP-rendszerrel végzett klinikai felmérések eredm é
nyeit faktor- és klaszter-analízisnek vetették alá és így 
matematikailag verifikált szindróma-becslőskálákat al
kottak. A különböző diagnosztikai rendszerek eredm é
nyeit összehasonlították. Ennek a nemzetközi nagy véle
ménycserének első legjelentősebb állomása az 1983-as 
VII. Pszichiátriai Világkongresszus volt Bécsben. Ezt a 
kongresszust m érföldkőnek lehet tekinteni a biológiai 
pszichiátria történetében. Míg az 1977-es honolului 
Világkongresszuson a pszichofarmako-pszichoterápiás 
szimpóziumok szám a közel azonos volt, addig Bécsben 
az arány 4:1 lett a pszichofarmakológia javára. Ugyan
csak több lett a pszichopatológiával és pszichiátriai b e 
tegségosztályozással foglalkozó szimpóziumok száma, 
valam int a szociálpszichiátria is előretört. 1983 után  
tovább folytatódott a klinikai tapsztalatszerzés és k r i
tikai értékelés. Nagy figyelmet fordítottak a többnyelvű 
pszichiátriai értelm ező szótárak készítésére. Koppen
hágában 1986-ban a Pszichiátriai Világszövetség 25 éves 
fennállásának tiszteletére rendezett Regionális Szimpó

zium on különös hangsúlyt kapott az a törekvés, hogy a 
transzkulturális hatások ne befolyásolják az osztályo
zást. 1987-ben kiadták a DSM-III átdolgozott variánsát, a 
DSM-III-R-1. Az 1989-es VIII. Pszichiátriai Világkong
resszus Athénben a BNO-IO bem utatását tarto tta  egyik 
leglényegesebb feladatának, amit 1990-ben publikáltak. 
Ezzel együtt az alternatív pszichiátriai osztályozási rend
szerek száma csökkent.

A 80-as évek végét és a 90-es éveket az jellemezte, 
hogy két diagnosztikai rendszer, a DSM és a BNO kezdett 
párhuzam osan általánossá válni és a kutatás egyik fő 
irányává e rendszerek tökéletesítése vált. Másrészt a vi
szonylag egységes diagnosztikai módszerek új lendületet 
adtak a pszichiátriai epidemiológiai vizsgálatoknak. 
Nem különben, az általánosan használt betegségkategó
riák tették lehetővé az effektívebb neurobiológiai kutatá
sokat, így m egterem tették a feltételeket az „Agy Évtized”- 
éhez. Közben 1994-ben megszületett a DSM -IV  is. Átte
kintve az utóbbi 30 év m ódszertani fejlődését, nyugodtan 
ki lehet jelenteni, hogy a pszichiátriai diagnosztika meg
bízhatósága ugrásszerűen javult.

IRODALOM: 1. Ban, T. 4., Ray, 0. S.: A history of the CINP. 
Copyright, 1996. CINP -  2. Bech, P., Hippius, H. (eds.): Joining 
together clinical assessment systems for depression. Acta 
Psych. Scand., 1983, 68, Suppl. -  3. Davison, G. C., Neale, ]. M.: 
Abnormal Psychology. Copyright 1986 by John Wiley and Sons, 
Inc. -  4. 7th World Congress of Psychiatry. Daily Bulettin, July, 
10 1983.- 5.8th World Congress of Psychiatry, Athens, October 
12-19,1989 Up-To-Date Information (ucb) Direct From Cong
ress.

M olnár Gábor dr.
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IN MEMORIAM

Dr.Árvay Sándor egyetemi tanár (1903-1997)

Mély megrendüléssel fogadtuk a szomorú hírt, amely tu
datta, hogy Árvay Sándor professzor, a Debreceni Orvos- 
tudom ányi Egyetem Szülészeti Klinikájának egykori 
igazgatója, több hónapig tartó  súlyos betegségek követ
keztében 1997. június 15-én elhunyt.

Debrecen város szülötte volt (1903. április 16.) és m ind
végig hű m aradt szeretett városához. Egyetemi tanul
mányait Budapesten, Bécsben és Debrecenben folytatta, 
orvosi diplomáját a Debreceni Tudományegyetem Orvosi 
Karán 1928-ban szerezte. M ár orvostanhallgató korában 
gyakornokként dolgozott a Verzár Frigyes professzor által 
vezetett Élettani Intézetben, később világhírűvé vált mun
katársak (Kokas Eszter, Ludány György, Beznák Aladár 
stb.) között, majd friss diplomásként 1928-tól a Szülészeti 
Klinikán. Verzár professzort meghívták Bázelbe, az Élettani 
Intézet élére, aki magával vitte kedves és tehetséges 
tanítványát, Árvay Sándort. Verzár professzorról mindig a 
legnagyobb tisztelettel emlékezett meg és életének kivéte
les boldog eseményei közé sorolta, amikor rektorhelyettes
ként átadhatta egykori tanítómesterének a DOTE Pro 
Universitate kitüntetését. Két év után visszatért Debrecen
be a klinikára. Szomorúan kellett tudomásul vennie, hogy 
Kenézy professzor, a Klinika első igazgatója, aki szintén 
atyai jó barátja volt, súlyos betegségben meghalt. -  1937- 
ben kinevezték Szikszóra osztályvezető főorvosnak, ahon
nan 1941-ben Máramarosszigetre, 1943-ban Gyulára he
lyezték át. 1942-ben m agántanárrá habilitálták.

A Debreceni Orvostudom ányi Egyetem Szülészeti 
Klinikája tanszékvezető professzori állására 1951-ben 
nyert kinevezést. A Klinikát nyugállományba vonulásáig, 
1973 júniusáig vezette, de további 17 évig részt vett a Kli
nika életében: bölcs tanácsaival, dolgozatok, értekezések 
bírálatával értékes segítséget nyújtva az utódoknak.

Tudományos és klinikai tevékenységéből kiemelkedik 
az Élettani Intézetben kapott indíttatás alapján a nőgyó
gyászati endokrinológia magas szintű művelése. „A nő 
endokrinológiája” c. könyve (1948) a maga idejében kor
szerű, ú ttörő  értékű m unka volt. Doktori értekezése is 
ebből a tém akörből (A női ivari működés corico-hypo- 
thalamicus kormányzása) készült. A nőgyógyászati en
dokrinológián kívül a szülészet-nőgyógyászat széles 
spektrum át és annak határterületeit kiválóan ism erte és 
művelte. Kitűnő operatőr volt. Tanszékvezetői m unkás
sága idején 150 közleménye, 14 könyvfejezete jelent meg, 
m unkatársai pedig egy könyvet és 700 tudom ányos dol
gozatot publikáltak. Egykori munkatársai közül nyolcán 
érdemeltek ki professzori címet, 21-en osztályvezető 
(köztük 8 megyei kórházi) főorvosi kinevezést.

Töretlenül fejlődött a Klinika gyógyító-megelőző te
vékenysége is. Az ágyszám 125-ről 210-re em elkedett, új 
osztályrészek, magas szintű diagnosztikus és terápiás el
látást szolgáló speciális szakrendelések alakultak. Debre
cen város terhesgondozásának korszerű m egszervezésé
vel példát m utatott a területi-intézeti egység m egvalósí
tására.

Szívügye volt az oktatás, a medikusok, a fiatal orvo
sok, szülésznők, nővérek tanítása, nevelése. M egkülön
böztetett gondoskodással szervezte a szakorvosképzést 
és -továbbképzést, amelynek program ja országos m éretű 
fórum m á szélesedett.

Kiemelkedő volt közéleti munkássága is. Hét évig lá
to tt el dékáni, rektorhelyettesi teendőket és több szak
mai, társadalm i szervezetben vállalt feladatokat. Egyik 
első kritikusa volt az 50-es és főleg a 60-as évek korlátlan 
abortuszgyakorlatának és felismerője a terhességm eg
szakítás késői súlyos következményeinek. Véleményének 
a Parlamentben is hangot adott. Az események teljes 
m értékben őt igazolták. -  Elnöke volt a M agyar Nőorvos 
Társaságnak és a M agyar Endokrinológiai és Anyagcsere 
Társaságnak.

Gazdag m unkásságát több magas állami és társadalm i 
kitüntetéssel ism erték el: „Kiváló Orvos”, a M unka Ér
dem rend arany fokozata, a Szakszervezeti M unkáért 
arany fokozata, Weil Emil-emlékplakett, a DOTE Pro 
Universitate em lékérm e, Julesz M iklós-emlékérem stb. 
Külföldi elismerései közül legrangosabb a Rostocki 
Egyetem díszdoktori kitüntetése, de azt is hasonló érté
kűnek tartjuk, hogy 1961-ben a Német Szövetségi Köz
társaságból 8 tanszékvezető egyetemi tanár te tt tisztelgő 
látogatást a Klinikán.

Árvay professzort élete végéig osztatlan tisztelet, álta
lános megbecsülés övezte jellemző tulajdonságaiért: em 
berség, szerénység, puritanizm us, megértő m agatartás, 
igazságszeretet. M indez széles látókörű nagy tudással, 
bölcsességgel párosult.

Halálával Klinikánkat, a Debreceni O rvostudom ányi 
Egyetemet és az egész m agyar orvostársadalm at súlyos 
veszteség érte. Egyik utolsó kívánsága volt, hogy em léké
re a Klinika előtti kertbe fát ültessünk. Nemcsak ez a fa 
emlékeztet majd Árvay professzorra, hanem és m indenek
előtt gazdag szellemi hagyatéka, amely példa és ú tm uta
tás a következő generációk számára.

Fájó szívvel búcsúzunk, hiszen az em beri élet talán 
legnehezebb állomása az a búcsú, amely örökre szól.

Lampé László dr.
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FOLY ÓIRATREFERÁTUMOK

KÓRÉLETTAN

Az endothelium vasodilatator dys- 
functiója: patogenetikai láncszem  
vagy kísérőjelenség myocardialis isch- 
aemiában? Zeiher, A. M. (Dept, of 
Internal Medicine IV, Division of 
Cardiology, J. W. Goethe-University, 
D-60590 Frankfurt/M ain, NSZK): 
Lancet, 1996,345, s. 10.

Az endothel központi szerepe az arte- 
riosclerosisban régóta ism ert. Az 
újabb hipotézisek középpontjában az 
endothelialis dysfunctio áll. Az en- 
dothelium ra gyakorolt m etabolikus 
stress és a endothelium ban következ
ményesen képződő reaktív oxigén
gyökök redox sensitiv gének közvetí
tésével az érfalban gyulladásos sejtek 
felszaporodását indítják el. Az endo
thelium a folyamatban nem pusztán 
célpont, hanem  mediator is. Az en- 
dothelben képződő NO, mivel m aga is 
szabad gyök, reakcióba lépve az oxi
géngyökökkel befolyásolja a redox 
sensitiv mechanizmust. A szerző 
m unkacsoportja kimutatta, hogy a 
NO gátol bizonyos transzkripciós sza
bályozó proteineket, melyeket az oxi
géngyökök aktiválnak, és amelyek az 
arteriosclerosis pathogenesisében 
szerepet játszó gének transzkripcióját 
mediálják. Ez az adat is in takt en
dothel protektiv hatása mellett szól. 
Az endothelialis reaktív oxigéngyö
kök túlzott termelődése feltehetően 
az arteriosclerosisban megfigyelhető 
vasodilatator dysfunctióban is szere
pet játszik, mivel az oxigéngyökök és 
a NO reakciója a vascularis relaxáció- 
hoz szükséges NO hatékonyságát 
csökkenti. Ez az alapja annak a h ipo 
tézisnek, mely szerint a vascularis en
dothelium megváltozott redox állapo
ta nemcsak az arteriosclerosis, hanem  
a coronariabetegségben megfigyelhe
tő kóros vasom otortónus szabályo
zásban is szerepet játszik.

A szerző cikkében a coronaria
szívbetegség és az ischaemia szem 
pontjából tekinti át a vasodilatator 
dysfunctióval kapcsolatos újabb is
mereteket. Az 1980-as évek eleje óta 
ismert, hogy a myocardialis ischae
mia oka a coronariakeringés fokozó
dásának zavara mellett nem ritkán a 
túlzott m értékű vasoconstrictió. E

tekintetben új távlatokat nyitott a NO 
szerepének felismerése. A NO számos 
neurohumoralis anyag, thrombocyta 
termék és coagulációs faktor vasodi
latator hatását mediálja, illetve más, 
vasoconstrictor mediator hatását 
gyengíti. Az endothelialis vasodilatator 
functio olyan negatív feedback mecha
nizmust jelent, mely az ép endotheli- 
ummal bíró területeken megelőzi a 
vasoconstrictiót és thrombusképző- 
dést. Az endothelium kísérletes eltávo
lítása vagy károsítása a vasodilatator 
hatásokat vasonconstrictor hatásokká 
alakítja. A coronariasclerosis korai fá
zisában az endothelialis vasodilatator 
functio progresszív károsodása volt 
kim utatható. Az arterioscleroticus 
coronariákon a vasodilatator dysfunc
tio jeleként terhelésre, pacelésre, cold 
pressor tesztre, mentalis stresszre és in- 
tracoronariás thrombus képződés so
rán kóros vasoconstrictio volt észlel
hető. Gyorsan elterjedt az a nézet, hogy 
az epicardialis artériák vasodilatator 
dysfunctiója az értónust a vasocon
strictio irányába eltolva felelős a vérk
eringés átmeneti romlásáért. Az en
dothelialis vasodilatator dysfunctio 
oka a NO csökkent bioaktivitása. A NO 
destructiójáért az endothelium foko
zott oxigéngyök-termelése, elsősorban 
a Superoxid anion felelős. Bár az 
epicardialis erek a teljes coronaria vas
cularis rezisztenciának csak mintegy 
10—15%-át teszik ki, mégis, még a 
mérsékelt szűkület mellett kialakuló 
endothelialis dysfunctio is jelentős 
lehet, mivel a rezisztencia az érátmérő 
negyedik hatványával arányos. Mérsé
kelt vagy súlyos stenosis nélkül azon
ban az epicardialis erek vasoconstric- 
tiója nem  magyarázza az áramlás kri
tikus csökkenését. Ugyanakkor, maga 
az arterioscleroticus folyamat is olyan 
functionalis és structuralis változá
sokat eredményez az érfalban, melyek a 
vasoconstrictio ellen hatnak. Ilyen pl. 
az érfal merevsége, a simaizomréteg at- 
rophiája, az érfal remodelingje, mely 
egyes segmentumok kitágulásával az 
érátmérő megőrzését teszi lehetővé, 
valamint a coronaria vasom otor tónus 
csökkenése. Ezek alapján valószínűt
len, hogy az epicardialis erek vasodi
latator dysfunctiója jelentős szerepet 
játszik a myocardialis ischaem ia ki
alakulásában. Az adatok a rra  is utal

nak, hogy a plakk ru p tu ra  kiala
kulásában nem  az endothelium , ha
nem  az arterioscleroticus plakkban 
zajló lokális gyulladásos reakció já t
szik szerepet. Variáns anginában a 
túlzott epicardialis vasoconstrictio 
kialakulásáért szintén nem  az endo
thelialis dysfunctio, hanem  a sima- 
izomzat hyperreactivitása felelős.

Az endothelialis dysfunctio azon
ban a m icrocirculatiót is érintheti, 
ahol atherom a ugyan nem  alakul ki, 
de amely a coronariakeringés és myo
cardialis perfúzió szem pontjából 
meghatározó jelentőségű. A reziszten
ciaerek endothelialis dysfunctiója a 
fokozott m etabolikus igény esetén 
kialakuló myocardialis ischaem iában 
döntő tényező. Normális coronaria
anatóm ia mellett kialakuló myocar- 
cialis ischaemiában a vasodialatatió 
zavara a m icrocirculatióban kim u
tatható. Néhány betegben coronaria 
arteriosclerosis m ellett igazolható a 
csökkent coronaria vasodilatator ka
pacitás, ami arra utal, hogy az arte
riosclerosis functionalis következ
ményei kihatnak a m icrocirculatióra. 
Nem ism ert azonban, hogy a csökkent 
vasodilatator válasz a microvascularis 
endothelium  functionalis változásá
ból ered, vagy az arterioscleroticus 
konduktancia erekből felszabaduló 
faktorok mediálják. Hypercholeste- 
rinaem ia, idős kor vagy diabetes ese
tén m indenesetre a vasodilatator dys
functio nemcsak a koronaria rezisz
tencia ereket, hanem  az alkar rezisz
tencia ereit is érinti.

A lipidszint csökkentése norm ali- 
zálja a microcirculatio endothelialis 
vasodilatator functióját és csökkenti 
az epicardialis erek vasoconstrictor 
válaszát. A vasom otor tónus func
tionalis javulását a m yocardialis per
fúzió javulása és Holter-vizsgálattal 
az ischaemiás periódusok gyako
riságának csökkenése kíséri. További 
vizsgálatok szükségesek azonban an
nak megítélésére, hogy a redox egyen
súly javítása, pl. a rizikóstátus m ó
dosításával, a plakk stabilizációját és 
az ischaemiás epizódok csökkenését 
eredményezi-e,

M eződy M elitta dr.

Az ischaemiás stroke betegek csök
kent éjszakai melatonin exkréciója és 
változások az immunológiai állapo
tukban. Frorina, R és m tsai (1st. di
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Patol. Med., Univ. di Parma: IV Div. 
Med., Ospediale Maggiore di Parm a, 
Italy): Lancet, 1996,347, 692.

Újabban egyre több adat válik ism e
retessé a melatoninnak az im m un
folyamatokban játszott szerepére vo
natkozólag, amellett megfigyelték, 
hogy a szekréciója bizonyos akut ál
lapotokban, pl. koszorúér betegség
ben csökken (Bruggerés m tsai, 1995).

A szerzők 13 beteget (5 nő, 8 férfi, át
lagéletkor 64,3 év) vizsgáltak, első, CT- 
vel dokumentált ischaemiás stroke-kal 
és 5 egészséges, átlag 63 éves egyént, (ß- 
blokkolók, steroidok és im m un szup- 
presszorok szedése kizáró ok volt). A 
betegeket két csoportra osztották, 
nyolcnak nagy kiterjedésű, ötnek m ini
mális corticalis károsodása volt. A 
melatonin produkció indikátoraként 
az éjszakai és nappali melatonin kivá
lasztást m érték (RIA, IBL-Hamburg), 
12 órán át gyűjtött vizeletben (20.00- 
-08.00 és 08.-20.00 h között). A sejthez 
kötött immunitást a 3. és 14. napon 
értékelték, amikor a lymphocytákon 
monoclonalis antitest/cytometriás 
analízist végeztek (Becton-Dickinson, 
Bedford, MA, USA). A plazma cortisolt 
a 3., 7. és 14. napon reggel 8 órakor 
határozták meg (ELISA, Boehringer 
Mannheim, Manneim), hogy kizárják a 
betegek kritikus állapotának tulajdo
nítható endogén steroid növekedés im- 
mundepreszszív hatását.

Az éjszakai melatonoin exréció ér
téke a 3. napon a betegeken 0,05 
ng/ml, a kontrollokon 30 ng/m l volt, 
p<0,001, a nappali horm onkiválasz
tásban nem  volt különbség a két cso
port között. A reggel észlelt cortisol- 
szint sem a betegek két csoportjában, 
sem a betegeknél és a kontrolioknál 
nem különbözött szignifikánsan egy
mástól. A betegeken a 3. és a 14. napon 
a CD3 lymphocyták aktivitása csök
kent, hasonlóképpen a CD4 és В lym- 
phocytáké a 3. napon, bár a változá
sok nem  voltak szignifikánsak.

Az éjszakai melatonin produkció 
csökkenése szerepet játszhat a szerzők 
szerint a postischaemiás állapot neu
rológiai és pszichológiai tüneteiben.

Végül a szerzők felvetik a melatonin 
gyógyszerként való alkalmazását stro- 
ke-ban, nemcsak a neuropszichlógiai 
tünetek enyhítésére, hanem az im m u
nológiai állapotjavítására is.

M. Odorfer M agdolna dr.

Oxigéngyökök, mint a génexpresszió 
szekunder hírvivői. Szerkesztőségi 
közlemény az „Elvek és Távlatok” ro
vatból. Schulze-Osthoff, K. és mtsa 
(Freiburg): Dtsch. med. Wschr., 1996, 
121,1301.

Az oxigénlégzés az energiaszerzés 
leghatásosabb m ódja, de ha az oxigén 
tökéletlenül redukálódik, toxikus 
reaktív oxigénspeciesek (ROS), gyö
kök képződnek, amelyek oxidálják a 
lipideket, m egszakítják a DNS fonalat 
és denaturálják a fehérjéket. E folya
matok számos gyulladásban és dege- 
neratív betegségben vesznek részt. A 
sejt antioxidáns mechanizmusokkal 
védekezik az oxidativ stressz ellen.

A m acrophagok és a neutrophilek 
nagy m ennyiségű ROS-t term elnek és 
azokat kihasználják a saját előnyükre: 
megvédik m agukat a káros mikro- 
szervezetektől.

Baktériumok még elviselhető meny- 
nyiségű gyökökkel tö rtén t inkubálás 
után olyan új proteineket termeltek, 
amelyek a következőkben megvédték 
őket nagyobb adag ROS toxikus hatá
sától. Ezt a m echanizm ust SOS-vá- 
lasznak nevezték el, amely a gyökök
höz történő alkalm azkodás genetikai 
prgram jának birtoklására utal.

Magasabb rendű  szervezetekben a 
ROS egy transzkripciós faktort, az 
NFF-kappaB-t (nuclear factor) akti
válja, amely m inden sejtben kulcssze
repet játszik az im m unrelevans gének 
expressziójában. Az NF-kappa-B-t az 
inhibitor-kappaB köti le és tartja in 
aktív állapotban a plazmában, de 
különböző kóros ingerek, H2O2, UV- 
fény, xenobiotica, T-sejt mitogének, 
cytokinek, baktérium ok és vírusok 
gyorsan aktiválják. M indegyik stimu- 
lusra közös, hogy átm enetileg a sejt
ben ROS-t hoznak létre, amely egy is
meretlen proteinkináz termelése után 
lebontja a gátló anyagot. Ezek 
után a felszabaduló NF-kappaB a sejt
magba vándorol és a célgént szabá
lyozó DNS szakaszához kötődik. E 
DNS-részek cytokineket, im m unre
ceptorokat, adhaesiós molekulákat és 
akutfázis-proteineket kódoló géneket 
tartalm aznak. Néhány vírus a gaz
dasejt NF-kappaB-jét használja val a 
vírus-genom  replikációjához.

Újabban kiderült, hogy az NF- 
kappaB aktiválódását főleg a ROS 
irányítja és az NF-kappaB m inden in 
gerlése átm eneti oxidativ stresszt vált 
ki. Kimutatták, hogy a H 2O2 gyök m a

ga is aktiválja az NF-kappaB-t, tehát 
szekunder hírvivő. A H2O2 képződé
sét extracellularis ingerek serkentik 
és azután ellenregulációs m echaniz
must indít el.

[Re/: A közlem ény egyik tanulsága: 
A természet ellenregulációt indít el, ha 
valami a rendjét megzavarja.]

Kollár Lajos dr.

A z  izomsorvadás mechanizmusai. Az 
u b iq u itin -p ro teoszóm a-ren d szer  
szerepe. Mitch, W. E., Goldberg, A. L. 
(Renal Division, Emory University, 
1364 Clifton Rd., Atlanta, GA. 30 
322,USA): N. Engl. J. Med., 1996, 335, 
1897.

Szervezetünk fehérjeháztartását a fe
hérjék állandó szintézise és lebontása 
tartja egyensúlyban: felnőtt em ber
ben napi 280 g fehérje képződik és 
degradálódik. A proteolízis folyamata 
szorosan szabályozott, különböző fe
hérjék és szövetek között nagy k ü 
lönbségek m utathatók ki. A fehérje- 
degradációnak sokrétű szerepe van: 
szabályozás (pl. ciklinfehérjék gyors 
lebontása szükséges a sejtosztódás 
befejezéséhez), minőségkontroll (ab
normális vagy sérült fehérjék „elta
karítása”), esszenciális am inosavak 
biztosítása éhezés során.

A proteolitikus mechanizmusok 
közül régóta ism ert az endoszóma-li- 
zoszóm a-rendszer, amely a fagocitó- 
zissal bekebelezett baktérium okat, 
endocitózissal felvett extracelluláris 
fehérjéket (pl. LDL partikulum okat), 
internalizált membránfehérjéket (pl. 
sejtfelszíni receptorokat) bontja le. Az 
u b iq u it in -p ro te o s z ó m a - re n d s z e r  
újabban került az érdeklődés közép
pontjába. Egyes degradációra ítélt int- 
racelluláris fehérjék ATP-függő m ó
don, specifikus enzimek közrem űkö
désével, szám os ubiquitin fehérjeal
egységet tartalm azó kovalensen kö
tött láncból álló jelet kapnak. Az 
ubiquitinált fehérjéket hatalm as m é
retű, nagyszám ú polipeptidláncból 
álló komplexek, proteoszómák ism e
rik fel. A lebontandó fehérje szétcsa
varodik, bekerül a hordószerű pro- 
teoszóma üregébe és ott kisebb pep- 
tidekre hasad.

Újabb kutatások szerint az ubiqui- 
tin-proteoszóm a-m echanizm us tehe
tő felelőssé a katabolikus állapotok
ban végbem enő, izomsorvadáshoz
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vezető myofibrillumlebontásért. Éhe
zés, metabolikus acidosis, sepsis, égési 
és traum ás shock, tum oros cachexia 
esetén glukokortikoidok és citokinek 
(interleukin-1, tum or nekrózis fak- 
to r-a) közvetítésével a harántcsíkolt 
izmokban indukálódnak az ubiquitint 
és a proteoszóma egyes alegységeit kó
doló gének, fokozódik az aktin és 
miozin ubiquitinatiója és proteoszo- 
mális degradációja. Mivel katabolikus 
betegségekben (metabolikus acidosis, 
sepsis, tumoros cachexia stb.) a fehér
jebevitel növelése súlyos m ellékha
tásként növeli az ureatermelést, az 
u b iq u itin -p ro teo szó m a-m ech an iz - 
mus szelektív gátlása hatékony the- 
rapiás alternatívát jelenthet. Ilyen ha
tásm echanizm usú inhibitorok (pl. 
peptid aldehidek, clenbuterol) állat- 
kísérletekben reménykeltő eredm é
nyeket adtak az izomsorvadás kivédé
sében.

Szeberényi József dr.

Az interleukin-6, az interleukin-8 és a 
solubilis intercellularis adhaesiós 
molekula-1 gyulladásos profilja a 
posttraumás Multiple Organ Failure- 
ban. Partrik, D. A. és mtsai (D epart
ment of Surgery, Denver General 
Hospital, Universigy of Colorado 
Healt Siences Center, Denver and the 
Departm ent of Surgery, UT-Houston 
Medical School, Houston): Am. J. 
Surg., 1996., 172, 425.

A posttraum ás MOF pathogenesise az 
intenzív kutatás ellenére homályos, a 
szerzők feltevése szerint a gyulladá
sos válasz zavara. Szövetsérülés és 
shock után a beteg a systemás hyper- 
inflammatio, a SIRS állapotába jut, 
amely az esetek többségében valószí
nűleg hasznos, de néhány beteg se
bezhetővé válik. Az egyébként árta l
matlan szekunder károsítások erős 
SIRS-t gerjesztenek, amely szervsérü
lést, MOF-t okoz.

Kimutatták, hogy a citokinek a neut- 
rophilek és az endothelsejtek között 
káros kölcsönhatásokat hoznak létre az 
adhaesiós molekulák részvételével. Az 
emelkedett sICAM szint a MOF kiala
kulását jelzi. A szerzők felteszik, hogy a 
keringő IL-6, IL-8 és a sICAM koncent
rációja dönti el a beteg sorsát a post
traumás MOF irányába. E param étere
ket 27 betegben vizsgálták, akik közül 
kilencnél MOF alakult ki (33%).

Eredmények: A traum a u tán  a 12. 
és 36. ó rában a MOF betegekben az 
IL-6 és IL-8 szintje lényegesen maga
sabb volt. Az IL-6 a 84. és a 132. órában 
is emelkedett, az IL-8-é a 84. órában. A 
MOF betegek sICAM értéke csak a 
132. órában nőtt meg.

A MOF pathogenesisében fontos 
tényező a korai neutrophil leukocyták 
által közvetített szövetsérülés, amely a 
máj és tüdő  végszervekben reverzibi
lis szövetkárosodással járó PMN-se- 
questereket hoz létre.

A szerzők azt hiszik, hogy az IL-6 
és IL-8 a korai PMN-mediálta szövet
sérülés potenciális végrehajtói. A 
sICAM szintje a MOF betegekben a 
traum a u tán  a 132. órában nő meg. A 
MOF betegekben az IL-6 és IL-8 késői 
emelkedése a SIRS-válasz tartós ak
tivitására utal.

A MOF betegekben az IL-6 és IL-8 
korai emelkedése és a SIRS-ben köz
vetítőként betöltött potenciális sze
repük alapján arra következtetnek, 
hogy a traum a után a kezelésnek eze
ket a m ediátorokat kell megcéloznia. 
E citokinek ellen már állítottak elő 
m onoklonális antitesteket, de klinikai 
eredmény nélkül.

Az IL-6 a SIRS állandó markere, 
amelyet létrehozhat infekció, m echa
nikus traum a vagy más ok. Újabban 
inkább a sérülésre adott akut stress- 
válasz m ediátorának, m int m arkeré
nek tekintik. Traumás betegben az IL- 
6 szintje m ár az infekció megjelenése 
előtt emelkedik.

Az IL-6 és IL-8 neutrophileket 
gyökök és elastase kibocsátására ser
kenti, am ely fokozza a neutrophilek és 
az endothelsejtek között a destruktív  
kölcsönhatást. A sICAM az endothel- 
sejt tartós sérülésének és a gyulladás
nak a m arkere, de -  ellentétben az IL- 
6 és IL-8-cal -  a szövetsérülésnek a 
késői m ediátora.

(Ref: A  szervezetbe hatolt kóroko
zót a pro tek tiv  immunreakció észre
vétlenül, a közérzet jelentős zavarása  
nélkül küszöböli ki felism erő-válo
gató Ig-ok, ill. adhaesiós m olekulák  
segítségével az ésszerű „szabályozás” 
irányítása mellett. Ha e ké t stratégia 
sikertelen, a „vezérléssel” irányított 
SIRS örökölt genetikai program já
nak tisztító  vihara küzdi le a fe r tő 
zést és á llítja  vissza a m egzavar ren
det. Á tm enetileg  a gazda is káro
sodik, súlyos beteg lesz, m ert a vezér
lés felismerés-válogatás nélkü l dol
gozik.

A  szabályozás-vezérlés kiberneti
kai fogalm ak állati modelljei: A méh 
az érzékszervei segítségével szerzi be a 
táplálékát a szabályozás irányításá
val. Ha kell, a szűk ablakrést is fe lku 
tatja. De hazafelé nem érzékelheti a 
távoli otthonát, ezért a szabályozásról 
átvált a vezérlés mechanizmusára, 
amely biztosan hazavezeti.

A lakásba a szabályozás irányításá
val ügyesen besurrant méh hazafelé 
már nem keresi az ablakrést, hanem  
autoagresszorként röpköd az ablak
üvegnek. Ha a kaptárt a méhek járá
sakor 30-40 cm-rel félretesszük, a visz- 
szarepülő társaik a kaptár eredeti üres 
helyére szállnak és elpusztulnak az 
éjszakában. (Amikor az evolúció létre
hozta a genetikai programot, még nem  
találták fe l az üveget és az elmozdít
ható kaptárt.)

A  SIRS patom echanizm usát akkor 
fogjuk megérteni, ha majd megfejtjük 
a méhek, a gólyák Afrikából haza
térésének és a pók hálószövésének 
szintén vezérléssel irányított titkait, 
ösztöneit.

A kórokozó-trauma és kisiklott-au- 
toagresszívvé vált SIRS kettős kénysze
rére indul meg a MOF mechanizmusa.

Egyes állat szorongatott helyzetben 
öncsonkítással próbálkozik biztosíta
ni az életét. Az üldözött gyík elhagyja 
a farkát. A méhek nyár végén kizar- 
gatják a heréiket. A rabló méhektől 
m egtám adott méhcsalád életben m a
radt vesztes tagjai átpártolnak az el
lenséghez. A MOF az egyed fejlődése
kor differenciálódott, de funkcionális 
egységbe integrálódott szerveinek va
lamely stressre adott regresszív-dezor- 
ganizáló kísérlete a túlélésre. A z  
ARDS, az akut vese- és májelégtelen
ség, a DIC folyam án a szervek meg
szakítják a funkcionális kapcsolatai
kat a gazdával.]

Kollár Lajos dr.

Holdhatás a pitvar fibrillációra? Mi-
kulecky, M. és Valachova, A. (Inst, of 
Preventive and Clin. Med., and First 
Med. Clin., Fac. of Med., Comenius 
Univ., Bratislava, Slovakia): Braz. J. 
Med. Biol. Res., 1996,29, 1073.

A biológiában és az orvostudom ány
ban legism ertebb periodicitások -  a 
circadian és circannualis ritm us -  
kétségkívül a Földnek a tengelye kö
rüli forgásán és a Nap körüli kerin
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gésén alapulnak. Problémát a cir- 
caseptan (5-9  nap) és a circatrigintan 
(25-35 nap) ritm usok m agyarázata 
jelent.

Jelen tanulm ány kiindulásaként az 
idősebb szerző (M. M.) saját szívro
ham ainak a megfigyelése szolgált. M. 
M. 1927-ben született és 1934-ben 
skarlátban betegedett meg. Mint kis
fiú és fiatal em ber gyakran észlelt m a
gán rövid palpitációs kitöréseket, kü 
lönösen stresszállapotokban. Jelenleg 
sem a korának  nem megfelelő szervi 
szívbajban, sem magas vérnyom ás
ban nem  szenved. 1980 és 1994 között 
127 pitvarfibrilláció-roham ot figyelt 
meg m agán és feljegyezte ezeknek a 
naptári adatait. Mivel az volt a benyo
mása, hogy a rohamoknak van valami 
összefüggése a holdfázisokkal, ebből a 
szem pontból megvizsgálta a klinikán 
1983 és 1991 között észlelt paroxys
malis tachyarrhythm iákat is.

Az adatok feldolgozása úgy történt, 
hogy a nap tári napokat transzfor
málták a szinodikus holdciklus 0-29. 
napjára és a tropikus holdhónap 
0-26. napjára. A Hold-periodicitás je 
lenlétét az átlagos 29,53 napos szino
dikus ás 27,32 napos tropikus perió 
dus hosszúsággal, valamint ezek m á
sodhatod részével a cosinor regresz- 
szió segítségével vizsgálták, a szigni- 
fikancia szintje a  = 0,05 volt.

M ind a saját magán tett megfigye
lések, m ind  a feldolgozott 1059 tachy- 
arrhythm iás roham és a holdfázisok 
szinkronizációjának a mintája hason
ló. A roham ok előfordulásának nyil
vánvaló csúcsa röviddel a Hold ext
rem déli helyzete után jelentkezik a 
tropikus ciklusban, míg a nadir a hold
töltével esik egybe a szinodikus cik
lusban.

A Hold befolyásának a m echaniz
musa m ég homályos. Szóba jöhetnek 
az árapályhullám ok periodikus vál
tozásai, a holdciklusokkal kapcsola
tos földmágnesség aktivitás változá
sok, valam int a Napnak a földmág- 
nességre gyakorolt hatása.

Jelen dolgozat szerzői a rra  is sze
retnének  ösztönözni, hogy tö r té n je 
nek m ég több adatot feldolgozó 
vizsgálatok különböző földrajzi te 
rü leteken, beleértve trópusi és sarki 
régiókat is. Ettől rem élhető ugyanis 
az összefüggések jobb m egism eré
se.

M. Оdorfer Magdolna dr.

Melatonin szabályozás színvakokon.
Ruberg, F. L. és m tsai (Dept, of N euro
logy, Jefferson Med. Coll., Philadel
phia, Pennsylvania; Dept, of Anat., 
Uniformed Services Univ. of Health 
Sciences, Bethesda, M aryland and the 
School of Biol. Sciences, Univ. of Sur
rey, Guildford, U. K.): J. Clin. Endo
crinol. Metab, 1996, Si, 2980.

Ismeretes, hogy m ind emlősökön, 
m ind embereken egyrészt éjszaka al
kalm azott fényinger az ebben a n ap 
szakban maximális melatonin (M) 
termelést drám aian csökkenti, m ás
részt fény szinkronizálja a M circadi
an ritm usát.

Bár m ind a circadian ritm usban, 
m ind a látás funkcióban szereplő pho- 
toreceptorok a retinában vannak, a két 
funkció neuralis pályája eltér egym ás
tól. Az a megfigyelés, hogy a retina 
károsodása vagy a retino-hypothala- 
micus pálya megszakítása m iatt 
bekövetkezett vakság a circadian r it
mus zavarát idézheti elő, arra enged 
következtetni, hogy a M szabályozás 
kiindulópontja is a retinában van, de 
míg a látórendszerben tisztázott a 
csap- és pálcika-photopigment szere
pe, addig a circadian és neuroendokrin 
szabályozás photoreceptor-mechaniz- 
musa tisztázatlan.

A színvakok jól használható m o 
dellt képeznek annak a vizsgálatára, 
hogy a színlátás milyen szerepet já t
szik a circadian fényátalakításban. 
Protanopia esetében a vörös fényre, 
deuteranopia esetén pedig a zöld 
fényre érzékeny csap photoreceptor- 
rendszer hiányzik.

A jelen tanulm ánynak az volt a cél
ja, hogy megvizsgálják, a vörös-zöld 
színvakság megváltoztatja-e a fény
impulzussal kiváltott M szuppressziót 
és a M ritm us szabályozást. A vizs
gálat érdekessége, hogy különböző 
kutatócsoportok, különböző orszá
gokban végezték, nem  ismerve egy
más kísérletét, egészen a vizsgálat be
fejezéséig.

Az 1. kísérletben (Philadelphia) 14 
vörös-zöld színvakot és 7 kontrollt 
random  elosztásban egyik éjszaka 
fényingernek tettek ki, a másik éjsza
ka folyamatos sötétségben tarto ttak . 
Egyik éjszaka 23.45 órakor feküdtek 
le, 00.15 órakor 0,5%-os cyclopentolat 
HC1 szemcseppet cseppentettek a sze
mükbe, majd bekötö tt szemmel ültek 
sötétben 02.00 óráig, amikor 10-14 m l 
vért vettek tőlük. Ezután levették a

kötést a szem ükről és egy kvarc halo
génlámpával lettek megvilágítva úgy, 
hogy a corneát 200 lux fény érte. A 
szemüket nyitva kellett ta rtan i és a 
tekintetüket egy pontra fixálni. 90 
perc fényhatás után 03.30 órakor m á
sodik vérvétel történt.

A m ásik éjszaka is ugyanabban a 
két időpontban vettek vért, de a kísér
let résztvevői egész idő alatt bekötött 
szemmel ültek. A két éjszakát egy hét 
választotta el egymástól.

A M meghatározása RIA-jel tö r
tént, a szignifikanciát Student t-teszt- 
tel határozták meg.

A 2. kísérletben (Surrey) 6 vö
rös-zöld színvakot és 6 kontrollt vizs
gáltak két alkalommal, ugyancsak egy 
hét intervallum m al. 19.00 és 20.00 óra 
között egy kanült helyeztek be egy 
felületes radialis vénába. 19.00 és
23.30 óra között a vizsgálatban részt 
vevő 150-250 lux megvilágítású helyi
ségben tartózkodtak, majd 23.30 óra
kor sötétségben nyugovóra tértek.

Egyik éjszaka a 12 résztvevőt 00.30 
órakor felkeltették és széles spek tru 
mú fehér fényt adó fluoreszcens lám 
pa elé ültették. Szűrő közbeiktatásá
val 250-370 lux közötti zöld fényt 
hoztrak létre és az 1 m-re a fényfor
rástól ülőknek a fényforrás közepére 
kellett a tekintetüket rögzíteni. 30 
perc után ism ét lefeküdtek, reggel
07.00 óraklor keltek fel, am ikor is a 
szobában, m ajd  a szabadban mintegy 
400-500 lux fényben tartózkodtak
10.00 óráig.

A m ásik éjszaka ugyancsak 00.30 
órakor lettek felébresztve és 30 percig 
sötétben ültek, azután nyugovóra tér
tek reggel 07.00 óráig.

A vérvétel 20.00, 21.00, 22.00, majd 
23.30, 00.15, 00.30, 00.45, 01.15 és
01.30 órakor történt. A M m eghatáro
zása és a szignifikanciaszámítás az 1. 
kísérlettel megegyezően történt.

A két kísérletben m ind a 200 lux 
fényerővel tö rtén t 90 perces megvilá
gítás, m ind a 30 perces zöld fény beha
tás szignifikánsan csökkentette a 
plazma M koncentrációt a színvak és 
a kontroll csoportban. Ezek szerint a 
M szekréciónak a fény közvetítette 
szabályozásához nem szükséges nor
mális trichrom asia.

A relatíve gyakori vörös-zöld szín
vakság m ellett a ritkább tritanopia, a 
kék-sárga színvakság vizsgálata is 
fontos lenne, m ert több, állatmodel- 
len végzett vizsgálat arra enged kö
vetkeztetni, hogy a rövid hullám hosz-
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szúságú (kék) fényt abszorbeálló 
photoreceptoroknak lényeges szere
pük van a circadian ritm us szinkro
nizálásában.

A circadian ritm us szabályozásá
ban részt vevő photoreceptor-rend- 
szer ismeretének közvetlen klinikai 
alkalmazására a több m űszakban dol
gozók, az asztronauták és különböző 
circadian diszregulációban szenve
dők fényterápiájában lenne szükség.

M. Odorfer Magdolna dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. Időzítéssel fokozható 
a kezelések hatásossága. (Szerkesztő
ségi cikk) Newsweek, 1996. márc. 11., 
49. oldal

A kutatók m ár régóta tudják, hogy a 
szervezet különféle paraméterei, a 
vérnyomástól az agy funkciójáig, na
pi, havi és évszaki ingadozást mutat. 
Ezen ingadozások ismeretében k ü 
lönféle, új stratégiák dolgozhatók ki a 
betegségek egy részének, így például a 
ráknak, vagy a szívbetegségeknek a 
kezelésére. Az orvostudom ánynak ezt 
a lehetőségét, a „kronoterápiát”, még 
alig m inden huszadik orvos ismeri. 
Az USA-ban, a texasi egyetemen m ár 
van kronobiológiai és kronoterápiás 
intézet, amelynek a vezetője Michael 
Smolensky. M indeddig az orvosi 
egyetemen általában azt tanították, 
hogy a betegnek a gyógyszert szabá
lyos időközökben és időpontokban 
kell bevennie, vagy beadni, ami a 
„krono-doktorok” szerint a betegsé
gek kezelésének egy szörnyűséges 
módja. Például az asztmás roham ál
talában éjjel lép fel, amikor a nyálkás 
váladék termelése megnő, elzáródnak 
a légutak és az inflam m atorikus sejtek 
működése fokozott. A legtöbb beteg 
azonban olyan kezelést kap, amely 
nappalra és éjjelre ugyanazt a gyógy
szerkoncentrációt biztosítja. A krono- 
biológiát figyelembe vevő klinikai 
vizsgálatok szerint azonban elegendő, 
sőt jobb, ha az asztm ások késő dél
után egyszeri adagban kapják meg a 
szám ukra szükséges szteroidot, vagy 
bronchodilatátort. Ha az asztma az 
éjszakához tartozik, akkor a magas 
vérnyomás és a szívbetegségek a haj
nalhoz. A szívrohamok általában reg
gel kilenc és tizenegy óra között két
szer olyan gyakran lépnek fel, m int 
egyéb napszakokban. Ennek oka,

hogy éjjel általában esik a vérnyomás, 
míg a felkeléskor és utána m egem el
kedik. Az orvosok ugyan ism erik ezt a 
tényt, mégis sokan nem veszik ezt fi
gyelembe a kezeléskor. A G. D. Searle 
cég ezért olyan antihipertenzív, vera
pamil tartalm ú tablettát (Covera-HS) 
fejlesztett ki, amely a bevétel u tán  négy 
óra múlva kezd csak hatni. Ezt ágyba 
menetelkor bevéve a hatás kora haj
nalban jelentkezik és védettséget biz
tosít a felébredés idejére. A szert en
gedélyezte az USA-beli FDA is angina 
és hipertenzió kezelésére. Ebben az 
országban 80 millióan szenvednek 
magasvérnyomás-betegségben és 10 
millióan anginában. Az időzítés a rák 
kezelésében is fontos. Az USA-ban 
kimutatták, hogy legtöbb rákellenes 
szer kevésbé toxikus, ha a napnak 
csak bizonyos szakában kerül alkal
mazásra. Az Albany’s Stratton Medi
cal Centerben a rákos betegek hor
dozható infúziós pum pája nem  folya
matosan működik, hanem ritm ikusan 
és így kevesebb szív-, emésztési és 
csontvelő-károsodás lép fel a kezelés 
során, m int azoknál, akik folyamatos 
infúzió form ájában kapják rákellenes 
kezelésüket. A biológiai ritm us figye
lembevétele fontos szerepet játszik a 
mellrák m űtéti kezelésében is. Már 
1989-ben kim utatták, hogy a m ellrá
kos nők közül azoknak a m űtétje járt 
kedvezőbb eredménnyel, akiket pon 
tosan a két m enstruációs ciklus kö
zött operáltak, ami a m űtét hatásánk 
harmincszázalékos javulását jelenti. 
Az USA vonatkozásában ez azt jelenti, 
hogy évente 15 000 haláleset előzhető 
meg.

Dervaderics János dr.

IDEGSEBÉSZET

A perkután rádió-frekvenciás neuro- 
tomia szerepe a nyaki zygoapophy- 
sealis ízület eredetű krónikus fájda
lom kezelésében. Lord, S. M., Barn
sley, L., Wallis, В. J. és mtsai (Cervical 
Spine Research Unit, Faculty o f M edi
cine, University of Newcastle, Callag
han, Australia): N. Engl. J. Med., 1996, 
335,1721.

A nehezen kezelhető nyaki zygoapo- 
physealis (csogolyanyúlványi) ízületi 
krónikus fájdalom gyakran előfordu
ló tünet ostorcsapás jellegű sérülést 
követően. A fájdalom eredetét nem

lehet a tünetek alapján vagy radioló- 
giailag igazolni, ezért m eghatározásá
ra helyileg beadott anaestheticum ot 
használnak, mellyel felfüggeszthető 
az ízületet ellátó ideg működése. A 
kezelés a fájdalmas ízületet ellátó ideg 
rádió-frekvenciás roncsolásán alapul, 
mely m ódszer hatásának igazolására 
randomizált, dupla vak, placebo-kont- 
rollált vizsgálatot végeztek a szerzők.

24 olyan betegnél tö rtén t beavat
kozás, akiknél autóbalesetet követően 
a konvencionális kezelés ellenére egy 
vagy több zygoapophysealis ízületre 
kiterjedő fájdalom m aradt vissza. 12 
beteg tartozott az aktívan kezelt (ter- 
molézió történt) és 12 a kontroll cso
portba. 17 betegnél a fájdalom egy
oldali volt, egy ízületre terjedt ki, míg 
7 betegnél a fájdalom nak több forrása 
volt.

A kezelés során lokálisan beadott 
anaestheticum  segítségével előzete
sen m eghatározták a fájdalm as ízüle
tet, m ajd perkután bevezetett elekt
ródával több term oléziót hoztak létre 
(80 °C) az ízületet beidegző ideg le
futásának megfelelően, m íg a kontroll 
csoportban ugyanezen beavatkozást 
végezték a termolézió létrehozásának 
kivételével.

Az aktívan kezelt csoportban a 
beavatkozást követően 263 nap volt az 
az átlagos idő, mely alatt a preoperatív 
fájdalom szintjének 50%-a visszatért, 
míg a kontroll csoportban ezen idő 8 
nap volt. A kontroll csoportból 6 be
tegnél, az aktívan kezelt csoportból 3 
betegnél a beavatkozást követően 
azonnal visszatértek a m űtét előtti 
fájdalmak. A 27. héten az aktívan ke
zelt csoportból 7 beteg, m íg a kontroll 
csoportból 1 beteg volt teljesen fáj
dalommentes. Intraoperativ kompli
káció nem  fordult elő. Az aktívan ke
zelt csoportban 5 esetben fordult elő 
zsibbadás vagy dysaesthesia a koagu- 
lált ideg által ellátott területen.

M indkét csoportból 5-5 beteg 
került ism ételt sebészi beavatkozásra. 
A vizsgálat lezárásáig 6 beteg volt 
tartósan panaszm entes (átlagosan 
253 napig), 2 az előzőleg aktívan ke
zelt csoportból és 4 az előző kontroll 
csoportból.

A randomizált, dupla vak, placebo- 
kontrollált vizsgálat eredménye igazol
ta, hogy a perkután rádió-frekvenciás 
neurotomia klinikailag és statisztikai
lag sokkal hatásosabb beavatkozás, 
mint a kontroll eljárás során végzett 
műtét. Mindazonáltal a fájdalom
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mentesség időtartam a változó, h ó n a
poktól évekig tarthat és ha a panaszok 
visszatérnek, az esetek többségében 
ismételt beavatkozásra van lehetőség.

Banczerowski Péter dr.

Cranialis haemophiliás pseudotu- 
mor: esetismertetés. Sim, K. B., Hong,
S. K. (Dept, of Neurosurg., Seoul Red 
Cross Hosp., Seoul, Korea): N euro
surg., 1996,39, 1239.

A haem ophiliásokat egész életük fo
lyamán fenyegetik a különböző vér
zések, melyek közül azok a súlyosab
bak, amelyek az ízületekben és a cson
tokat is érintve jelentkeznek, elsősor
ban a hosszú csontokban és a m eden
cében. Ritkán a koponyacsontokra is 
ráterjedhet traum a után a vérzés, s 
ennek biztos elkülönítése néha gon
dot jelenthet. A koreai szerzők szerint 
alább ism ertetendő esetük a m ásodik 
az irodalom ban.

29 éves férfi kórlefolyását ism er
tetik. A fiatalember havonta kapott 
20-40 U/kg antihaemophiliás factort, 
ennek ellenére távolabbi előzm ényei
ben szám os vérzéses esemény szere
pel testének legkülönbözőbb helyein. 
23 éves korában visszatérő haem or- 
rhagiák m iatt a jobb szemét el kellett 
távolítani. Körülbelül 5 évvel a szer
zők intézetébe való felvétele előtt ke
rékpárbaleset kapcsán m egütötte a 
jobb hom loktájékát és itt egy nem  
érzékeny diónagyságú növedék kelet
kezett. 2 -3  hónappal az intézetbe való 
felvétel előtt a bal karjában állandó 
szúró, bizsergő érzés lépett fel és tu 
lajdonképpen ezért kérte felvételét. A 
jobb halántékcsonton kb. 5 cm átm é
rőjű és 2 cm nagyságú, nem  érzékeny 
előboltosulást figyeltek meg, a részle
tes ideggyógyászati vizsgálatok ered
ménye negatív volt. A laboratórium i 
eltérések közül a megnyúltabb p a r
tialis throm boplastin idő és a n o r
mális aktivitásnak mindössze 0,8%-át 
kitevő VIII-as factora emelhető ki, a 
többi alvadási factor elfogadható 
szintű volt. A koponyáról készített 
röntgenvizsgálat osteolyticus laesio 
gyanúját vetette fel, az elvégzett CT 
vizsgálat alapján sem lehetett tökéle
tesen kizárni elsődleges tum or lehe
tőségét.

A beteg VIII-as factorát összesen 
6800 U adásával 80%-os szintre em el
ték és a m űtét alatt állandó infusióban

óránként 2 U /kg-ot kapott. A m űtét 
során csokoládé színű régi haem ato- 
m át találtak, s m iu tán  úgy látták, hogy 
a folyamat érintette a halántékcsontot 
is, histológiai vizsgálatra is vettek m a
gából a csontból. A szövettani elemzés 
csak régi véralvadékot bizonyított, tu 
m ornak semmiféle nyomát nem  talál
ták.

A műtét után a beteg teljesen rend 
be jött. Az esetism ertetés azért is ta r t
hat érdeklődére számot, m ert a hae
mophiliás betegek pseudotum orai el
sősorban az izm okban (ileopsoas, 
quadriceps, triceps és gluteus m axi
mus), a subperiostealis régiókban 
(ileum, femur, tibia) és m agában a 
csontokban (calcaneus és ileum) for
dulnak elő. A koponyában pseudotu
m or képében jelentkező haem ophi
liás vérzés nagyságában növekedve 
feszítheti a csontokat és akár a cortex 
töréséhez és további vérzésekhez ve
zethet.

Iványi János dr.

Agydaganat és terhesség. Isla, A. és 
mtsai (Sérv. of Neurosurg., Hosp. „La 
Paz”, Paseo de la Castellana 261, M ad
rid 28046, Spain): Obstet. Gynecol., 
1997,89, 19.

A madridi szerzők 12 éves terhes
anyagukból 7 olyan asszonyról szá
molnak be, akiknek terhessége során 
fedezték fel agydaganataikat. A da
ganatok zömmel neurológiai tünetek
kel jelentkeztek (fejfájás, görcsök, tu 
datállapot-változás, neurológiai hiány
tünetek). Valamennyi betegen tö rtén t 
CT, MRI vizsgálat is.

Az asszonyok átlagos életkora 32 év 
volt, terhességük 10-40 hetes. A m int a 
tum ort igazolták, 4 asszony a magzati 
érettség siettetése miatt steroid keze
lésben részesült, 3 asszony görcsoldó 
(phenytion) teráp iát kapott.

Hat beteg került m űtétre, a 7. ra- 
dioterápiában részesült, mivel a rész
letes vizsgálatok gyorsan növő agy
törzsi gliomát bizonyítottak. A m űté
tekkel eltávolított tum orok histologiai 
vizsgálata 2 esetben m eningeom át, 2 
alkalommal ependym om át és 2 eset
ben astrocytom át igazolt. A tum orok 
közül 5 supratentorialis, 2 infraten
torialis elhelyezkedésű volt. Az egyik 
betegnél hirtelen  kialakult bal oldali 
hemiparesis m iatt 10. hetes terhessége 
idejében a nagyobbik, a jobb oldali

parietális lebenyben lévő tum ort tá
volították el. Az asszony a 20. héten el
vetélt, ezután 3 hónap múlva a másik 
oldali tum or m űtétére is sor került, az 
eltávolított tum orok astrocytom ának 
bizonyultak. Utána cobalt irradiatió- 
ban részesült. A műtétek után néhány 
héttel tö rtén t szülések közül 2 volt 
császármetszéses, 4 hüvelyi úton fe
jeződött be. Az az asszony, aki nem 
került m űtétre  és radioterápiában 
részesült, a 33. héten szülte meg élő 
gyermekét, 3 hónappal később a szü
lés után az anya meghalt. Még egy asz- 
szonyt veszítettek el, akinél a 40. héten 
eszméletvesztéssel, decerebratióval 
jelentkeztek a tum ortünetek, ő a sür
gős m űtét u tán  halt meg, élő egészsé
ges gyerm ekét még megszülte. 2 be
tegnél oestrogen és progesteron re
ceptor m eghatározás is tö rtén t az 
eltávolított tumorokból, m indkettő
ben kim utathatóak voltak ezek. A 
műtétek u tán  az asszonyokat 1-5 éven 
keresztül észlelték, valamennyien pa
naszm entesek voltak.

A 7 agytum or terhességben törté
nő előfordulása horm onális összefüg
géseken kívül több teendőre is utal. 
így például azokban az esetekben, 
amikor az agytum ort korai terhesség
ben észlelik, nagyon gondos megfi
gyeléssel a rra  kell törekedni lehetőség 
szerint, hogy a műtét minél későbbi 
időpontban történő elvégzésével a 
magzat kilátásai javuljanak. Erre a 
szerzők által alkalmazott steroid te
rápia is lehetőséget nyújt. Természete
sen a tum or növekedése és az általa 
okozott fenyegető tünetek esetében az 
azonnali m űtét nem odázható el.

Iványi János dr.

A traumás agysérülés kezelése mér
sékelt hypothermiával. M arion, D. 
W., Penrod, L. E., Kelsey, S. F. és mtsai 
(Presbyterian University Hospital, 
Dept, o f Neurosurgery, Pittsburgh, 
USA): N. Engl. J. Med., 1997; 336, 540.

1943-ból szárm aznak az első közlések 
a hypotherm ia terápiás alkalmazásá
ról traum ás agysérülés kezelésében. 
Számos tanulm ány született az eltelt 
időben, melyek azt az elképzelést erő
sítették, hogy a hypotherm iával kezelt 
betegek életkilátásai javulnak. A szer
zők a hypotherm ia szerepét vizsgál
ták a posttraum ás agy fiziológiájá
ban, valam int elemezték a kamrai
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agyvíztérben az excitatorikus amino- 
savak és az interleukin-lß  koncentrá
ciójának változását.

A vizsgálat során 82 beteget a Glas
gow Coma Scale (GCS) alapján két fő 
csoportba soroltak, mely szerint az 
egyik csoportba a 3-4, míg a m ásikba 
az 5-7  közötti GCS-nek megfelelő ál
lapotú betegek kerültek. Mindkét cso
portból közel azonos számú beteget 
kezeltek hypothermiával, ill. folyt a 
kezelésük a fiziológiásnak megfelelő 
hőmérsékleten.

A hypotherm iával kezelt betegek 
hűtését 6 órán belül kezdték meg és 33 
°C rectalis hőm érséklet eléréséig foly
tatták  a hűtést. A betegek testhőm ér
sékletét 32-33 °C-on tartották 24 órán 
keresztül, melyet követően passzívan 
12 órán keresztül felmelegítették 
37-38,5 °C közötti értékre. A norm o- 
therm iás csoport testhőmérsékletét 
37-38,5 °C tartom ányban tartották.

A fejsérülésnek a leggyakoribb oka 
személygépjárművei történt baleset 
volt.

Azon betegek állapotára, akik kó r
házba kerülésükkor 3-as vagy 4-es 
GCS csoportba tartoztak, a hypother- 
miás kezelés nem hatott, azokkal 
szemben, akik 5-7 GCS értéknek 
megfelelő állapotban érkeztek. Ezek 
magasabb GCS értéknek megfelelő ál
lapotban érkezett betegek 73%-a a hy- 
potherm iás csoportból és 35%-a a 
norm otherm iás csoportból jelentős 
javulást ért el (Glasgow Outcome 
Scale 4-5). A hypothermiával kezelt 
csoportból 8-an, míg a norm other
miás csoportból 9-en haltak meg.

A sérülést követően 36 óra alatt a 
hypotherm iával kezelt betegek eseté
ben alacsonyabb intracranialis kö
zépnyomás, agyi véráramlás és pul
zus, míg magasabb agyi perfúziós 
középnyomás volt detektálható. A fel- 
melegítést követő periódusban az 
agyi perfúziós középnyomás szignifi
kánsan alacsonyabb volt a norm o
therm iás csoporthoz képest.

A hypotherm iával kezelt 5-7 GCS 
értéknek megfelelő állapotú betegek 
esetében az agyvízben m ért interleu
k in -lß  és a glutam át koncentráció 
szignifikánsan alacsonyabb volt, m int 
a norm otherm iás csoportban.

Számos körülm ény befolyásolja a 
traum ás agysérülést követő felépü
lést. A legfontosabbak közé tartozik a 
beteg kora, a kezdeti GCS érték, a neu
rológiai állapot és a sérülés CT klasz- 
szifikációja. A vizsgált csoportokban

ezen körülmények hasonlóak voltak. 
A hypotherm iával kezelt GCS 5-7 
csoportba tartozó betegek esetében a 
javulás szignifikánsan m agasabb volt.

Állatokban ischaemia és traum ás 
agysérülés után a mérsékelt hypo
therm ia csökkenti a másodlagos agy- 
károsodásokat és javítja a felépülést. 
A hypotherm ia csökkenti az agyi is- 
chaemiát, oedemát, szövetsérülést, az 
agyi m etabolism ust és segít m egőriz
ni a vér-agy gátat. A hypotherm ia 
azáltal is csökkenti az agy sérülését, 
hogy csökkenti az excitátoros am ino- 
savak extracelluláris koncentrációját, 
főleg a glutamátét. A szerzők azt talál
ták, hogy a hypotherm iás GCS 5-7 
csoportban a kam rai agyvízben a glu
tam át koncentrációja szignifikánsan 
alacsonyabb.

A hypotherm ia másodlagos agyká
rosodást csökkentő hatása a posttrau- 
más gyulladásos válasz -  m elynek so
rán leukocyták lépnek ki a sérült agy
területen -  elnyomásán alapul. A 
mechanizmus részben a cytokinek 
mennyiségének csökkentésén, rész
ben a vér-agy gát épségének m egőrzé
sén alapul. A szerzők a kam rai agyvíz
térben szignifikánsan alacsonyabb 
interleukin-lß  értékeket m értek a hy- 
pothem iás csoportban.

A szerzők szerint a korán kezdett 
mérsékelt hypotherm ia alkalm azása a 
traum ás agysérültek kezelésében 
szignifikánsan javította a betegség ki
menetelét azon esetekben, ahol a kez
deti GCS 5-7 között volt.

Banczerowski Péter dr.

IMMUNOLÓGIA

Terhesség alatt keletkezett immun- 
thrombocytopenia, anaemia és leu
kopenia. Sikeres extrakorporális te
rápia immunadszorpcióval. Julius, U. 
és mtsai (Inst, und Poliklinik für Kli
nische Stoffwechselstörung, sowie 
Klinik und Poliklinik für Gynekologie 
und Geburtshilfe der M edizinischen 
Fakultät Carl Gustav Carus der 
Technischen Universität Dresden, 
Németország): Dtsch. med. Wschr.,
1997,122, 220.

Terhesség alatt enyhe anaem ia és leu
kocytosis nem  szokatlan, throm bocy
topenia viszont meglehetősen ritkán 
szokott előfordulni, ami többnyire in 
fekciókra, gyógyszeres m ellékhatá

sokra, vérképzőszervi betegségekre, 
ezenfelül immunológiai folyamatokra 
vezethető vissza.

Az esetleírásban 28 éves multi- 
paráról van szó, akinél az előző há
rom terhesség és szülés zavartalan 
volt. Epilepsziáját 14 éves korában ke
zelték, évek óta panaszm entes, transz
fúziót soha nem  kapott. Jelenlegi ter
hessége negyedik hetében figyeltek fel 
a direkt pozitív Race-Coom bs-pró- 
bára. Későbbi anaemiáját vas- és fol- 
savkészítményekkel eredm ény nélkül 
kezelték. Később felhasi panaszok kí
séretében a has bőrén petechiák je
lentek meg. Ekkor derült ki, hogy a 
throm bocyta- és a fvs.-szám is ala
csony. Mivel aplasztikus anaemiát, 
haem oblastosist biztosan ki lehetett 
zárni, átkerült a belgyógyászati klini
kára.

Leletei közül a throm bocytopenia 
volt a legkifejezettebb, 7000/pl, ezen 
kívül norm ochrom  anaem ia és leuko
penia derü lt ki. A qualitativ vérkép
ben 2% promyelocyta, 1% myelocyta, 
18% pálcikamagvú, 57% karéjos mag- 
vú, 2% lym phoid sejt és 20% lympho- 
cyta volt látható; em ellett toxikus 
granuláció, Döhle-testek és anisocy- 
tosis. A folyamat Evans-szindróma 
k ritérium ait merítette ki.

A direkt antihum an AHG próba 
erősen pozitív; polyvalens meleg an
titestekről volt szó, viszont throm bo- 
cytaellenes antitesteket nem  tudtak 
kim utatni. Viszont sikerült Ilb/IIIa 
glycoprotein elleni pozitív reakciót 
kim utatni, amivel szem ben az Ia/IIa 
és Ib/IX glycoproteinellenes reakció 
negatív lett. Sikerült igazolni a Ilb/IIIa 
glycoproteinkomplex gyengén meg
növekedett IgG töltését. A vérzési idő 
30 perc! A többi alvadási param éter 
viszont negatív volt. Egyéb leletei kö
zül em elkedett volt az antinukleáris 
antitestek, valamint a duplaspirál- 
DNA-ellenes antitestek titere. Később 
a beteg SLE-ben betegedett meg. 
Egyéb leletei közül m egem lítendő az 
emelkedett LDH, alkalikus phospha
tase és GOT, csökkent a se. összfehér- 
je, ezen belül az albumin, valam int a 
se. calcium és kálium. Igen m agas volt 
a trigliceridszint, norm , összcholes- 
terin m ellett. Az im m unglobulinok 
koncentrációja rendes volt. Kezdet
ben végzett w s.-  és throm bocytakon- 
centrátum  transzfúziója csak átm e
netileg segített. Hatástalan m arad t vi
szont a steroid és im m unglobulin ke
zelés. Régebbi epilepsziás betegségé-
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nek kezelését jelenleg is folytatták 
(Barbesaclon, Lamictal, Orfiril és D ia
zepam ) egészen a terhesség 31. hetéig. 
M iután újabb, nagyobb prednisolon 
adag sem segített, felvetődött a sectio 
caesarea lehetősége, amit azonban 
kockázatosnak ítéltek meg.

A beteg beleegyezése után került 
sor az immunadszorpcióra, m égpedig 
sepharosehez kapcsolt poliklonális 
hum an  immunglobulinellenes birka- 
vörösvérsejtekkel az Ig-Therasorb 
oszlopokban. Az áramlási sebesség 
35-45 ml/min. Mintegy 4 liter p lasm át 
áram oltattak  át. Maga a beavatkozás
3-4  óra hosszat tartott. Az extracor- 
poralis kezelés elején a beteg 3000 IE 
heparin t kapott bolus form ájában, 
m ajd óránként 1000-1000 I. E.-tm  
ACD oldattal együtt (antikoaguláns- 
citrát-dextrose). Az osm oticus nyo
m ást 20%-os albuminnal biztosíto t
ták.

Az immunadszorptív kezelés során 
az IgG-tükör 52,74%-kal, az IgA 43, 
0,3%-kal és az IgM 39,14%-kal csök
kent. A beteg a kezelést jól tűrte. N é
hány  nappal később a throm bocyta- 
szám  lényegesen emelkedett, a vörös
vérkép stabilizálódott, ezért további 
transzfúziókra már nem volt szükség. 
Csökkent a ws.-ellenes antitestek ti- 
tere, melyek a 6. kezelési napon telje
sen eltűntek. A fvs.-szám az adszorp
ció kezdetén mérsékelten, m ajd a 
végső, azaz a 13. beavatkozás u tán  a 
norm ális értékre emelkedett.

A magzat méhen belüli fejlődése 
rendes volt és a beteg a 39. héten 
spontán  szülte meg egészséges gyer
m ekét. Ezzel együtt állapota is rende
ződött, további haematologiai p a ra 
m éterei rendeződtek, egyedül az 
AHG-próba vált később átm enetileg 
pozitívvá és kisfokban az anti-E -titer 
is emelkedett. A Ilb/IIIa glycoproteint 
tartalm azó thrombocytaellenes auto- 
antitestek titere ugyan átm enetileg 
em elkedett, vérzést viszont nem  ész
leltek. Az im m unglobulin-tükör ek
kor m ár rendes volt. Visszatekintve a 
sikeres eljárásra, a beavatkozás m in 
denképpen indokolt volt, hiszen a te r
hesség m iatt citotoxikus kezelést nem  
kísérelhettek meg és a splenectom iá- 
nak  is megvolt a kockázata (császár- 
m etszéssel együtt).

Végeredményben az Ig-Therasorb 
m ódszerrel a patogenetikailag lénye
ges immunglobulinok (elsősorban az 
IgG-osztály) tekintélyes m ennyisége 
távolítható el. Viszont meg kell je 

gyezni, hogy az im m unabszorpció be
fejezése u tán  im m unglobulin-pótlás
ra továbbiakban is szükség volt, amivel 
nemcsak esetleges infekciókat lehet 
megelőzni, hanem  a kóros im m un
globulinok további endogén term elé
sét is. Az iv. im m unglobulin-kezelés a 
gyermeket nem  veszélyeztette. Prae- 
eclampsiás terhesek talán veszélyez- 
tettebbek. Lényeges volt m indez azért, 
mivel nem csak anyai, hanem m agzati 
szövődményekkel is kellett számolni.

Bán András dr.

Lymphocyta közvetített sejtlízis és 
orvosi vonatkozásai. Liu, C.-C. és mt- 
sai (Laboratory of Molecular Im m u
nology and Cell Biology, Rockefeller 
University, New York): N. Eng. J. Med., 
1996,335, 1651.

Míg a Im m orális immunválasz an 
titestek és kom plem ent segítségével 
elsősorban az extracelluláris antigé
nek eltávolításáért felelős, addig a sej
tes im m unválaszhoz az effektorsejtek, 
pl. a T-lym phocyták közvetlen rész
vétele szükséges a vírussal fertőzött 
sejtek, tum orsejtek és idegen szövetek 
(graftok) elleni védekezésben. M ind a 
helper (főleg CD4), mind a citotoxi
kus (főleg CD8) sejtek azután válnak 
funkcionálisan aktívvá, hogy T-sejt- 
receptorukkal kapcsolódnak a target- 
sejt fő hisztokom patibilitási gén
komplexéhez (MHC), melyhez speci
fikus antigén asszociálódott. Az akti- 
váció eredm ényeként a helper sejtek 
citokineket választanak ki, melyek 
révén más típusú  sejtek (pl. m acro- 
phagok) m ozgósíthatók citolitikus 
feladatokra. A citotoxikus T-sejtek és 
a nem MHC korlátozott term észetes 
ölősejtek (NK) direkt m ódon pusztít
ják a targetsejteket, utóbbiak antigén
stimuláció nélkül.

Mai tu d ásu n k  szerint a sejtpusz
tításnak két fő mechanizm usa ism e
retes, a perforin/granzym  közvetített 
sejtlízis és az apoptózis. A killer lym- 
phocyták sok elektrondenz granulu- 
mot tartalm aznak, melyek aktiváció 
során a sejtm em brán felé orientálód
nak, azzal fuzionálnak s tartalm ukat a 
célsejtek felé szekretálják. A granulu- 
mok fő kom ponense a perforin (cito- 
lizin) és a granzym ok. A perforin  egy 
70 kd-os glikoprotein, mely calcium- 
ionok jelenlétében polim erizálódik, s 
a célsejt m em bránján pórusokat

(csatornákat) hoz létre, melyek révén 
a célsejt ozm otikus lízist szenved, el
pusztul. A granzym ok szerin-eszteráz 
aktivitású enzimek. A három , em ber
ben is felfedezett granzym közül a 
granzym А-t és В-t tanulmányozták 
alaposabban. Bár a granzym ok egye
dül nem  citolitikus hatásúak, perforin 
jelenlétében apoptózist indukálnak, 
azaz a perforin  pórusokon át a sejtbe 
jutva DNS fragmentáló hatást vál
tanak ki. Mivel a perforin egyedül 
csak nekrotikus sejthalált okoz, a T- 
lym phocyták pedig nekrózis és apo
ptózis révén pusztítják a sejteket, nyil
vánvaló a perforin és a granzym ok 
együttes részvétele a sejtlízisben. A 
sejtpusztítás másik fő útja az apo
ptózis. A különböző targetsejtek fel
színén kifejeződő Fas (APO-1) anti
gén kapcsolódása az effektorsejteken 
található Fás liganddal, intracelluláris 
jelátvivő rendszereket aktivál és ez a 
sejt apoptotikus pusztulásához vezet. 
Bár az apoptózis molekuláris m echa
nizmusa nem  tisztázott, az újabb ada
tok szerint fontos szerepe van az in
terleukin-lß-konvertälo enzim nek és 
más proteázoknak. Ez az út felelős a 
CD8 lym phocyták okozta sejtlízis 
egyharm adáért, de fontos szerepe van 
a CD4 citotoxikus lymphocyták, NK 
sejtek és limfokin aktivált killer sejtek 
közvetítette sejtlízisben is. Fás és Fás 
ligand-hiányos egerekkel végzett kí
sérletek alapján úgy találták, hogy a 
Fas-függő sejtlízisnek elsősorban im- 
m unregulátor szerepe van, s az effek- 
tor funkció kisebb jelentőségű.

A killer lym phocytáknak fontos 
védő szerepük van vírus-, bakteriális 
és parazitafertőzésekben, autoim m un 
betegségekben, graftok kilökődésé
ben és az immunfelügyelet (tum or 
surveillance) működésében. Kimutat
ták például a CD8 citotoxikus lym 
phocyták protektiv szerepét m ind a 
kezdődő, m ind a visszatérő cytom e
galovirus fertőzésben. A hepatitis B- 
vírus m olekuláris patomechanizm usa 
nem ism ert. Egérmodellen végzett kí
sérletek alapján állapították meg, 
hogy egy korai, hatékony im m unvá
lasz a vírussal fertőzött hepatocytákat 
elpusztítja, és a betegség m int akut 
hepatitis jelentkezik, ugyanakkor a 
citotoxikus T-lymphocyták egy gyen
gébb válasza nem  eredményez teljes 
lízist, a vírusreplikáció folytatódik, s a 
betegség krónikussá válik. Kezdeti 
HÍV infekcióban erőteljes polikloná
lis citotoxikus T-lymphocyta válasz
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jelentkezik, s ez a virém ia csökkenésé
vel jár. Ez a válasz a későbbiekben 
csökken, m ert a lym phocyták egyre 
kevésbé képesek m egküzdeni a lym 
phoid és más rezervoárokban felsza
porodó vírussal. Ennek eredménye
ként a betegség a legtöbb páciensben 
kifejlődik.

A CD8 és CD4 lymphocyták egy
aránt szerepet kapnak a Listeria mono
cytogenes elleni védekezésben, a köz
vetlen sejtlízis, ill. Y-interferon-terme- 
lés révén. A világ egyik legnagyobb 
közegészségügyi problémáját a malá
riát okozó Plasmodium falciparum  
okozza. A CD8 lymphocyták képesek 
felismerni néhány sporozoita antigént 
és elpusztítani a fertőzött hepatocytát. 
A CD4 és CD8 lymphocyták protektiv 
szerepe más paraziták (Trypanosoma 
cruzi, Toxoplasma gondii) fertőzések
ben is megmutatkozik.

Autoimmun betegségekben az au- 
toantigén expresszáló sejtek lízisével 
és citokinek szekretálásával okoznak 
szöveti sérüléseket a killer lympho
cyták. Perforint és granzym okat ta r
talmazó sejteket m utattak ki pl. rheu
m atoid arthritisben szenvedő betegek 
szinoviális folyadékában, Hashimoto- 
szindróm ás betegek pajzsmirigyében 
és psoriasisban is. Ugyancsak meg
találták őket különböző állati és hu
man transzplantátum okban (szív, tü 
dő, vese), valamint tum oros szövetek
ben is, jelezve a perforin/granzym  
közvetített immunválaszt.

Összegezve megállapítható, hogy a 
sejtközvetített lízis m echanizm usá
nak, a m echanizm usban részt vevő 
citoxinok (perforin, granzym ok, Fás, 
Fas ligand) működésének és szerke
zetének ismerete új terápiás szerek ki- 
fejlesztéséhez vezethet.

Csípő István dr.

Csontvelőnecrosis antiphospholipid 
syndromában. Paydas, S. és mtsai 
(Cukurova Univ. Faculty of Med., 
Dept, of Oncol., 01330 Balcali, Ada
na, Turkey): J. Clin. Pathol., 1997,50, 
261.

Leginkább tum orok okoznak ritkán 
csontvelőnecrosist (leukaemia, lym 
phoma, metast. carcinoma, sarcoma), 
ritkábban a sarlósejtes anaem iák kü 
lönböző csoportjai.

A török szerzők 27 éves nőbetege 
súlyos pancytopeniával került inté

zetbe. A kórelőzményben 9 abortus 
szerepel az utolsó 5 évben, 3 éve tisz
tázatlan cerebrovascularis attakon 
esett át mérs. szellemi érintettséggel. 
Felvételekor m érs. mem óriazavart, lá
zat, magas vérnyomást, dyspnoet, 
tachycardiát, hepatosplenomegaliát 
és hüvelyi vérzést észleltek.

Laboratórium i adatai között a pan- 
cytopenián kívül póz. Coombs-tesz- 
tet, pozitív anticardiolipin-teszteket 
(IgG phospholipid 215 U/l, IgM phos
pholipid 48 U/l -  erősen pozitívak) ta 
láltak. Az antinuclearis és anti-DNS 
antitestek negatívak voltak, az anti- 
SM teszt pozitív. Többször m egkísé
reltek csontvelőt nyerni, ez végül csak 
nehezen sikerült, s a biopsiás anyag
ban kiterjedt necrosisokat láttak.

A terápia steroidok, transfusiók 
adásából és plasmacseréből (5 alka
lommal 8920 ml plasma) állott. A 
klinikai javulás elfogadható volt, de a 
pancytopenia nem  változott, s ezért 
újabb transfusiókra szorult.

A súlyos klinikai kép s benne a 
csontvelőelhalás hátterében antiphos- 
pholipid tünetcsoport állt. Ez a nem 
régiben ism ertté vált tünetcsoport 
SLE-re, DIC-re emlékeztető elváltozá
sokkal jár, az előzményben artériás és 
vénás throm bosisok, sikertelen szülé
sek, vetélések szerepelnek. A d iagnó
zist a pozitív antiphospholipid-titer- 
emelkedés bizonyítja. A szerzők Bul- 
vik és m tsai közleményét idézik, 
melyben ugyancsak csontvelőnecro
sist és antiphospholipid-tünetcsopor- 
tot írtak le (Am. J. Med., 1995, 98, 
572-574.). A csontvelőnecrosis oka
ként az antiphospholipid antitestek 
endothel károsító hatásaként létrejö
vő vascularis throm bosist okolják.

Iványi János dr.

Hogyan siklatja ki a sepsis az immun- 
rendszert? (A lap „Aktualitások röv i
den” c. rovatából.) Weismann, H. W. 
(Böblingen). DMW, 1997, 122, A10, 
NO. 14.

A medicina magas technikai fejlettsé
ge és az optim ális antibiosis ellenére 
súlyos sérülések vagy nagyobb se
bészi beavatkozások után még m indig 
jöhet a MOF (Multiple Organ Failu
re). Ártalmatlan m ikrobák az egyed 
szám ára végzetesek lehetnek, ha az 
im m unrendszer felmondja a szolgála
tát. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozott

a 4. nem zetközi „Trauma, shock és 
sepsis im m unkövetkezm ényei” című 
konferencia M ünchenben, 1997. 
márc. 4-8. között.

M egtudtuk, hogy a MOF kialakulá
sában m aga a gazda védekező rend
szere is hibás: A szervezet a túlzott el
lenregulációjával elgáncsolja az im
munválaszát, amely az im m unrend
szer és egyidejűleg több életfontos 
szerv összeomlásához vezet.

Ha az egyébként problém am ente
sen összekapcsolódó szervfunkciók 
egymást megbénítják, a helyi gyulla
dás általánossá, SIRS-é alakulhat 
(Systemic Inflam m atory Response 
Synd-rome), amely tovább fejlődve a 
MOF-ba torkollik.

Át kell értékelni a sepsis és a MOF 
jelenlegi koncepcióját. A z  eddig alkal
mazott m odellek nem felelnek meg a 
klinikai megfigyeléseknek. A gyulla
dást fenntartó  vagy azt ellensúlyozó 
m ediátorok kezdetben és helyileg 
hasznosak, de ha felborul az egyen
súly, veszélyesekké válnak. A m ediá
torok kisiklott egyensúlya a shocktól 
a MOF-ig terjed. A gyulladásfokozó és 
-gátló folyamatok végül anny ira  foko
zódnak, hogy im m unológiai disszo
nanciát eredményeznek.

[Ref.: A  sepsis (= infekció okozta 
SIRS) nemcsak az egyed súlyos beteg
sége, de döntő evolúciós-biológiai tör
ténés is. Olyan felfoghatatlan ösztön
megnyilvánulás, mint pl. a pók háló
szövése, a gólyák hazatérése Afrikából, 
az újszülött szopása. A biológiai szerepe 
a fertőző betegségek leküzdése és súlyos 
trauma, égés, infekció, akut pancreatitis 
stb. kiváltotta megzavart szöveti rend 
helyreállítása. Kudarc esetén kiselejtezi 
a hibás, az alkalmatlan egyedet, hogy a 
legrátermettebbek vigyék tovább a faj 
folytonosságát. Az egyed alkalmassági 
erőpróbája és eszköz az ökoszisztéma 
biológiai egyensúlya fenntartásában.

A sepsis-kérdés azért topog egy 
helyben, m ert az eseményeit nem a 
megszokott biokibernetikai szabályo
zás ésszerű elvei irányítják, hanem  a 
vezérlés örökölt genetikai programjai 
diktálják. Nemcsak az egyed, de az 
egyed fe le tt álló fa j és ökoszisztéma  
érdekeit is szolgálja, ezért em beri logi
kával nem követhető. Témája a labo
ratóriumi kutatások merev határain 
túl átm egy a biológusok területére is, 
interdiszciplináris kérdés.]

Kollár Lajos dr.
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INTENZÍV BETEGELLÁTÁS

Szisztémás gyulladásos válaszreak
ció és szepszis kezelése egy új bradi- 
kinin-antagonistával a Deltibanttal 
(CP-0127). (Randomizált, piaceb okon- 
trollált, kettős-vak tanulm ány ered
ményei.) Fein, A. M. és mtsai (W inth- 
rop-University Hospital, 222 Station 
Plaza N, Mineola, N. Y. 11501, Szepszis 
M unkacsoport, USA): JAMA, 1997, 
277, 482.

A szisztémás gyulladásos válaszreak
ció (SIRS) és a szepszis még m indig 
m agas mortalitással já r az intenzív 
osztályos betegek körében. Ma m ár a 
sokszervi elégtelenség kialakulásáért 
és a halálozásért egyértelműen a kó
ros m ediátor felszabadulást, m int a 
szervezet kóros válaszreakcióját te 
szik felelőssé. A m ediátorok szere
pének ismeretében logikusnak tűnik  
m inden, azok közömbösítését szol
gáló terápiás eljárás (pl. tum ornek- 
rózis faktor, ill. interleukin-ellenes 
antitestek). A kininek a SIRS korai 
fázisától kezdve term elődnek és sze
repet játszanak a vazodilatációban, 
érperm eabilitás fokozódásban, fájda
lom ban, neurotranszm itter k iáram 
lásban, fokozzák a citokinek, eikoza- 
noidok és a nitrogén-m onoxid fel- 
szabadulását. A tanulm ányt végző 
m unkacsoport állatkísérletek és I. fá
zisú hum án kísérletek alapján feltéte
lezte, hogy egy bradikinin-antagonis- 
tával mérsékelni lehet a SIRS tüneteit 
és javítani lehet a túlélést. A Deltibant 
(CP-0127) a szervezet legkülönbö
zőbb szöveteiben jelen lévő B2 bradi- 
kinin-receptorok kom petitiv antago- 
nistája, így széles körű hatást vártak  
tőle. A multicentrikus tanulm ányban 
az USA 47 kórházának 3690 betege 
vett részt. A m inta kétharm ada szol
gált egy rizikómodell kifejlesztésére, 
egyharam ada annak validálására. 504 
beteget soroltak SIRS-sel és doku
m entált infekcióval, plusz hipotenzió- 
val vagy két szervrendszer elégtelen
ségével a placebokontrollált tanul
m ányba. A Deltibantot 3 különböző 
dózisban, folyamatos cseppinfúzió- 
ban  72 órán át adagolták, az egyéb 
kezelést a kezelőorvosra bízták. Rizi
kóarányos 28 napos túlélési analízist 
végeztek. Emellett a mikrobiológiai és 
a nagy rizikójú alcsoportok túlélését, 
ill. score-ok alapján a szervdiszfunk- 
ciók javulását is elemezték. A rizikó
arányos, 28 napos túlélést a Deltibant

nem javította szignifikánsan, de az el
ső 7 nap so rán  javuló tendencia m u
tatkozott. Az, hogy a túlélés javulása 
nem volt hosszú távú, m agyarázható 
az alap-, ill. a kísérő betegségek sú
lyosságával. A várt, 28 napos m orta li
táscsökkenés egyébként a legm aga
sabb dózist kapó, egyben a legm aga
sabb rizikójú csoportban volt a leg- 
kifejezettebb. Ez arra is utalhat, hogy 
a nagyobb dózisok a hatásosabbak. (A 
kísérletek nehézségét fokozta, hogy 
egészségesekben keringő kininek 
nincsenek m érhető  mennyiségben, 
így az alkalm azott dózisokat állatkí
sérletekből extrapolálták.) A Gram- 
negatív szepszisben szenvedők alcso
portjában szignifikánsan javult a tú l
élés, más ku ta tók  hasonló eredm ény
re jutottak throm bocyta aktiváló fak
tor (PAF) antagonistával. Feltételez
hető, hogy a kiváltó m ikroorganiz
mustól függően a mediátor-válasz k ü 
lönböző. A ku tatók  kiemelik, hogy a 
terápiás válasz függhet a gyulladásos 
reakció term észetétől, tartam ától, 
progressziójától is. Felhívják a figyel
met arra, hogy  a túlélés javulása csak 
a kórokozó, ill. az endotoxin m inél ko
rábbi, betegágy melletti detektálásá
tól várható. A bradikinin-antagonis- 
tákat illetően a továbbiakban a na
gyobb dózisokkal történő, hosszabb 
időtartam ú kezelés hatásait újabb 
m ulticentrikus tanulm ányban kíván
ják vizsgálni.

[Ref:A  cikk az USA-ból szárm azik, 
de az Európai Intenzív Terápiás Tár
saság, az ESICM  több munkacsoportja 
is foglalkozik a mediátorkutatással, 
mind az alaptudományok, m ind  a 
klinikum szintjén. Az ESICM legutób
bi kongresszusa prospektiv, leíró epi
demiológiai tanulm ányokat indítvá
nyozott a szepszisről és sokszervi elég
telenségről Európában. A SOFA (Sep
sis related organ failurej-tanulm ány  
eredményeit nemrég publikálták.]

Agócs Klára dr.

Stratégiák a sepsis kezelésére. (Szer
kesztőségi közlemény.) W arren, H. S. 
(M assachusetts General Hospital Bos
ton): N. Engl. J. Med., 1997,336, 952.

Az elmúlt évtizedben számos klinikai 
kísérlet tö rtén t a sepsis gyógyszeres 
kezelésére. E szerek hatásm echaniz
musát két elképzelés valamelyikére 
alapozták: 1. Az endotoxinok (bakte

riális lipopolysaccharidok) hozzájá
rulnak a Gram-negatív baktérium ok 
okozta infekció m orbiditásához és 
m ortalitásához. 2. A sepsis körfolya
m atának nagyobb részét egy vagy 
több másodlagosan keletkezett gaz- 
da-m ediátor túltermelése hozza létre. 
E szélesen elterjedt elképzelés arra 
épült, hogy az állatba vagy az em ber
be ju tta to tt lipopolysaccharidok és 
sok m ediátor a sepsis tüneteit váltják 
ki.

Először a lipid-A elleni monoklo- 
nális IgM antitestekkel próbálkoztak 
a sepsis kezelésében, de eredm ényte
lenül.

A m ásodik feltételezés szerint a 
gazda eltúlzott válasza a kóros. Lewis 
Thomas írta  25 éve: „A baktérium ok 
leküzdésére irányuló fegyvertárunk 
olyan hatalm as és annyiféle védekező 
m echanizm ust foglal m agában, hogy 
jobban félünk ezektől, m int a beto
lakodóktól. Egy robbanó szerkezet 
közepében élünk, alá vagyunk aknáz
va.” Ezek ismeretében kísérleteztek 
corticosteroidokkal, de nem  jártak si
kerrel.

Ennek az évtizednek az elején ve
zették be a „sistemic inflam m atory re
sponse syndrom e” fogalmát, amelybe 
a septicus betegek egy részét is beso
rolták. E syndrom át a véráram ba öm
lő és szerv-dysfunctiót okozó m ásod
lagos gyulladásos m ediátorok túlter
melésének tulajdonítják, amelyek kö
zül kitűn ik  az IL-1 és a TNF-alfa,de az 
ellenük kifejlesztett anticytokinek 
(IL-1-receptor antagonista és TNF-al- 
fa elleni antitestek) nem  bizonyultak 
hatásosnak.

A legújabb állatkísérletek a cyclo
oxygenase-inhibitor ibuprofen alkal
m azásához fűztek jó reményeket a 
sepsis kezelésében. Az iv. adott szer 
valóban csökkenti a beteg hőm érsék
letét, a szívműködés szaporaságát, az 
oxigénfogyasztást és a tejsavszintet, 
de 30 nap  után nem javítja a szerv
elégtelenség gyakoriságát és a m orta
litást.

Ma m ár nyilvánvaló, hogy a gazda 
válasza többféle és bonyolult rend
szerekből áll, amelyket csak most kez
dünk megérteni. „Jobban ki vagyunk 
téve a gazda-válasz veszélyének, mint 
a kórokozó m ikroorganizm usoké
nak.” Még várnunk kell, míg jobban 
m egértjük a sepsis kórélettanát.

[Ref.: M iért magas a sepsis mortali
tása és m iért félünk a gazda válaszá
tól?
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A sepsis infekció kiváltotta SIRS, 
utóbbi pedig súlyos trauma, égés, in
fekció, akut pancreatitis stb. okozta 
szöveti rendzavar helyreállítására irá
nyuló örökölt genetikai program vég
rehajtása a vezérlés biokibernetikai 
irányításával. Olyan emberfeletti tel
jesítményekre képes ösztön-megnyil
vánulás, m int a pók hálószövése, a gó
lyák hazatalálása Afrikából, a méhek 
viszatérése elrejtett erdei odújukba, 
szülés közben a tolófájás vagy a ragá
lyos betegségek leküzdése, amelyben a 
SIRS áthidalja az immunglobulinok 
termeléséhez szükséges időt. De ha va
lami megzavarja a működését, önm a
gát képtelen kijavítani, m ert a vissza
jelzéseket figyelm en kívül hagyja és 
autoaggresszorrá válik. Ezért repül az 
ablaknak a szobában rekedt méh, és 
szülés közben a tolófájás a fenyegető  
méhrepedés ellenére is erőlködik. Ez
zel viszont pozitív  evolúciós-szelektáló 
feladatot lát el, kiselejtezi pl. a szűk
medencés nőt, az immundefektes 
egy edet: „survival o f the fitte s t”.

„Contra vim  mortis, non est medi
camentum in hortis.”]

Kollár Lajos dr.

AIDS az intenzív terápiás osztályon. 
Azonnali prognózis és hosszú távú 
túlélés. Lazard, T., Retel, O., Guidet, B. 
és mtsai (Service de Reanimation 
Polyvalente, Hópital Saint-Antoine, 
184 ruede Foubourg Saint-Antoine, 
75012 Paris, Franciaország): JAMA, 
1996,2 7 6 ,1240.

A párizsi Saint Antoin Kórház 14 
ágyas belgyógyászati intenzív terá
piás osztályára (ITO) 1990. október 
15. és 1992. október 15. között felvett 
AIDS betegek követéses vizsgálatát 
végezték. A felvétel oka shock, köz
ponti idegrendszeri zavar, légzési 
elégtelenség, pneum othorax, m etabo- 
likus zavar és veseelégtelenség volt.

Vizsgálták a Karnofsky-indexet, a 
Glasgow Coma Scale-t, a Simplified 
Acute Physiology Score I-t (SAPS I.), a 
szérum album in szintet, a fehérvér
sejtszámot és a throm bocytaszám ot, 
valamint az AIDS diagnózisa és a fel
vétel közötti időtartam ot, a megelőző 
opportunista fertőzések szám át és az 
antiretroviralis terápiát, a CD4 lym- 
phocytaszám ot és a béta-2 m akro- 
globulinémiát. A kétéves időszak alatt 
120 AIDS beteg került felvételre (az

összes felvett beteg 9%-a). A felvételt 
indokló kórállapot 50%-ban akut lég
zési elégtelenség, 22,5%-ban központi 
idegrendszeri zavar, 12,5%-ban pneu
m othorax, 10,8%-ban shock és 4,2%- 
ban egyéb diagnózis (m etabolikus za
var, akut veseelégtelenség) volt. A be
tegek 28%-a halt meg (a nem  AIDS 
betegek halálozása az ITO-n 20%). A 
gépi lélegeztetett betegek halálozása 
61% volt. Az akut légzési elégtelenség 
miatt felvett betegek 25%-a (15/60), a 
shock m iatt felvett betegek 46%-a 
(6/13), a központi idegrendszeri zavar 
miatt felvettek 30%-a (8/27), az akut 
veseelégtelenség és a metabolikus 
zavar m iatt felvett 2-2 beteg halt meg. 
Az ITO-n kezelt betegek m ortalitási 
prognosztikai faktorai multivariáns 
analízis szerint: a SAPS I. 10 feletti 
értéke, az egy évnél hosszabb időtar
tam az AIDS diagnózis felállítása és az 
ITO-ra tö rténő  felvétel között, vala
mint a 30 g/l-nél alacsonyabb szérum 
album in szint. A CD4 lym phocyta- 
szám, a béta-2 m akroglobuliném ia és 
a megelőző opportunista fertőzések 
nem befolyásolták az intenzív osztá
lyon tö rtén ő  halálozást. Az intenzív 
osztályról elbocsátott 86 beteg túlélé
si aránya az 1. héten 86%, az 1. hónap 
után 82%, 6 hónap után 53% és 1 év 
után 39% volt.

A Karnofsky-szám és a korábban 
lezajlott opportunista fertőzések szá
ma összefügg az intenzív ápolást kö
vető halálozással. Az intenzív osztály
ról való távozás utáni túlélést elsősor
ban a HÍV betegség súlyossági stádiu
ma befolyásolta és nem  az intenzív 
ápolást indokló betegség. A vizsgálat 
alapján az AIDS betegeket az egyéb 
betegekkel azonos megítélés alapján 
kell felvenni az intenzív terápiás osz
tályra.

Darvas Katalin dr.
Molnár Zsuzsanna dr.

A folyam atos iv. epoprostenol (pros
tacyclin) és a hagyományos kezelés 
összehasonlítása prim er pulm onalis 
hypertensióban. Barst, R. J., Rubin, L.
J. és m tsai (Dept, of Pediatrics, College 
of Physicians and Surgeons, Colum
bia University, New York, USA): N. 
Engl. J. Med., 1996,334, 296.

A prim er pulmonalis hypertensio le
folyását a progresszíven emelkedő 
pulm onalis artériás nyomás és vascu

laris rezisztencia jellemzi, m ely végül 
jobbszívfél-elégtelenséghez és halál
hoz vezet. Az eddig alkalm azott kü
lönböző terápiás próbálkozások (va- 
sodilatatorok és anticoagulansok, tü 
dő, illetve szív-tüdő transzplantáció) 
prospektiv random izált vizsgálatok
ban a túlélést nem javították. Az epo- 
prostenolt (azaz prostacyclint vagy 
PGU-t) eddig m int potens, rövid  hatá
sú vasodilatatort és th rom bocyta  agg- 
regáció gátlót a tartós vasodilatator 
kezelésre alkalmas betegek kiválasz
tására alkalmazták.

Jelen nyitott, prospektiv, random i
zált, m ulticentrikus tanulm ányban 12 
hetes folyamatos epoprostenol infú
zió hatását vizsgálták p rim er pulm o
nalis hypertoniában az életm inőség
re, terheléses kapacitásra, hem odina- 
m ikára és a túlélésre. A vizsgálatban 
részt vevő 81 beteg m indegyike anti
coagulans, Vasodilatator, diureticus, 
digitalis és O2 kezelés ellenére NYHA
III. és IV. functionalis stádium ban 
volt. A vizsgálat kezdetekor m inden 
betegnél felvették a k iindulási he- 
m odinam ikai adatokat, m ajd m egha
tározták az epoprostenol m axim áli
san tolerált adagját. 41 beteg került 
random izált módon az epoprostenol 
csoportba. A konvencionális kezelés 
m ellett portabilis infúziós pum pa 
segítségével a m axim álisan tolerált 
adagnál 4 ng/kg/m in-m al kisebb 
dózisban 12 héten át kap tak  epopros- 
tenolt. Terheléses teszt (járástávolság 
m érése) a kiinduláskor, az 1., 6. és 12. 
héten történt. A vizsgálat végén ismét 
m eghatározták a hem odinam ikai pa
ram étereket. Az életm inőséget kérdő
ív segítségével vizsgálták.

A vizsgálat szerint a ta rtó s epo
prostenol infúzió mind a terheléses 
toleranciát, m ind a haem odinam ikai 
param étereket, m ind a túlélést javí
totta.

A maximálisan tolerált epoproste
nol adag 9,2 ng/kg/m in volt. A járás
távolság az epoprostenol csoportban 
a vizsgálat végére átlagosan 31 m-rel 
nőtt, míg a konvencionálisán kezei
teknél 29 m-rel csökkent. Az epopros
tenol csoport betegeinek mindegyike 
az életm inőség javulásáról számolt 
be. A functionalis kategória 16 beteg
nél javult, 19-nél változatlan m aradt, 5 
betegnél romlott. A hagyom ányosan 
kezelt betegeknél javulás m indössze 1 
betegnél volt megállapítható, míg 3 
betegnél rom lott és 28 betegnél válto
zatlan m aradt. A hem odinam ikai pa

2033



ram étereket illetően az epoprostenol 
csoportban szignifikánsan javu lt a 
pulm onalis artériás középnyomás, a 
szívindex és a pulmonalis vascularis 
rezisztencia. A 12 hetes vizsgálati idő 
szak alatt 8 beteg halt meg, m indegyik  
a hagyományosan kezeltek csoportjá 
ból. Az epoprostenol kezelést egy be
tegnél mellékhatások, egynél pedig  a 
pum pa használatával kapcsolatos ne
hézségek m iatt kellett felfüggeszteni. 
Az infúziós pumpákkal sok problém a 
volt. Négy betegnél katéter sepsis zaj
lott le, egy betegnél throm bosis ala
kult ki. A pum pák összesen 26 alka
lommal rom lottak el. A szerzők felté
telezik, hogy az epoprostenol a 
betegek hemodinamikai stabilizálá
sával a transplantáció perioperatív  
m ortalitását és morbiditását is csök
kenti.

Meződy M elitta dr.

KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK

A 3 fázisú CT-vizsgálat értéke a kis 
kiterjedésű hypervascularisált máj
tumorok diagnosztikájában. Choi, I.
B. és m tsai (Dept, of Radiology Seoul, 
National University, Seoul, Korea): 
AJR, 1997,168, 219.

A kis kiterjedésű hypervascularisált 
m ájtum orok diagnosztikájában az a r
téria hepaticába adott olajos kon t
rasztanyag után végzett CT-vizsgálat 
a leghatékonyabb módszer. A szerzők 
kevésbé invazív módon, in travénás 
kontrasztanyag adása után a h a lm o 
zás d inam ikáját figyelembe véve, a r
tériás, portalis és késői portális fázis
ban végzett spirál CT-vizsgálatok 
eredményességét elemzik. 48 betegnél 
történt iv. kontrasztanyag adása után 
3 fázisú CT-vizsgálat. Ezt követően 
végezték el az angiográfiát és az int- 
raarteriális olajos kontrasztanyag be
adása u tán  2 hét múlva került sor a 
CT-vizsgálatra. Az olajos kontraszt- 
anyag beadását követő vizsgálatokkal 
a 48 betegnél 79 hepatocellularis kar- 
cinóm át diagnosztizáltak. A 3 fázisú 
CT-vizsgálatok egyes fázisait külön 
értékelve az artériásban 68, a portalis- 
ban 53, és a késői portalisban 57 elvál
tozást láttak. Az artériás és portalis 
fázisok kombinációja 73, m íg az a rté 
riás és késői portalis fázisú vizsgála
tok együttesen 72 gócos eltérést iga
zoltak. A szerzők véleménye szerin t az

iv. kontrasztanyag adását követően 
mind a 3 fázisban el kell végezni a CT- 
vizsgálatot, m ert azok együttesen 
90%-nál nagyobb hatásfokban ábrá
zolják a kis kiterjedésű hypervascu
larisált m ájtum orokat.

Puskás Tamás dr.

A májhaemangioma képalkotó diag
nosztikája. Müller, M. J. és Görich, J. 
(Abt. Röntgendiagnostik, Radiolo
gische Klinik und  Poliklinik, Univer
sitätsklinik Ulm): Röntgenpraxis, 
1996,49,305.

A haem angiom a a máj leggyakoribb 
jóindulatú solid tumora. A legtöbb 
esetben 5 cm -nél kisebb és tü n e t
mentes. Csak az igen nagy m éretű 
okoz tüneteket (fájdalom a m ájtok 
feszülése miatt, gyomor- v. duodenum- 
compressio, spontán vérzés a perito- 
neumba). A haem angiom a 10-29%- 
ban multiplex.

A szerzők összefoglalják az egyes 
vizsgálatoknak a haem angiom ára jel
lemző leleteit. Ultrahangvizsgálattal 
homogén, echódús (79-80%), élesen 
határolt, mögöttesen indifferens echó- 
kép vagy enyhe erősítés látható, halo 
jelenség nincs. Computertomog- 
raphiaval a natív scanen a haem aen- 
gioma a m ájszövethez képest hypo- 
dens, a nagy véredényekkel azonos 
denzitású. D inam ikus vizsgálattal a 
bolusban adott kontrasztanyag elő
ször a széleken jelenik meg „nodu
laris” jelleggel és fokozatosan telődik. 
Az angol-am erikai irodalom ban „fill 
in”, a ném et nyelvterületen pedig az 
„Irisblendephänom en” megnevezés 
használatos erre az 55-79%-ban ész
lelhető jelenségre. Kolloid scintigra- 
phiával focalis telődési defectust ész
lelünk. V ér-pool scintigraphiával per- 
fusiós fázisban norm ál vagy csökkent 
aktivitást észlelünk, késői felvételen 
pedig fokozott az elváltozás aktivi
tása. A planáris technika csak a na
gyobb elváltozások kim utatására al
kalmas, SPECT-val m ár 2 cm-es nagy
ságtól megjeleníthetők. Angiographi- 
ával „vattacsom ószerű” elváltozást lá
tunk a késői fázisban. Natív MRI vizs
gálattal T2 súlyozott spin echo se- 
quentiával nagy echóidővel a cysták- 
hoz hasonló magas jelintenzitást ka
punk. Gd-DTPA alkalmazásával a „fill 
in” jelenség észlelhető. Ferrit alkalm a
zásával specifikus endothelialis hal

mozást írtak  le, de erre vonatkozóan 
még kevés adat áll rendelkezésünkre.

Diagnosztikus stratégia szem pont
jából különbséget kell tenni, hogy ult
rahangvizsgálattal véletlenül felfede
zett elváltozásról van-e szó, vagy on
kológiai betegnél észlelték azt. Előbbi 
esetben MRI vizsgálatot javasolnak 
T2 súlyozott spin echosequentiával, 
hosszú echóidővel. Karakterisztikus 
lelet esetén későbbiekben az elválto
zás követésére elegendők a kontroll 
ultrahangvizsgálatok. Onkológiai be
tegeknél a m etastasis kim utatása/ki- 
zárása a feladat, így a képalkotó vizs
gálatok után kétes eseteknél biopszia 
szükséges.

Differenciáldiagnosztikai szem pont
ból szóba jönnek  a vesesejtes cc., a 
pajzsmirigycc., a carcinoid, a sziget- 
sejttumorok, a melanoma m alignum  
és a choriocc. hypervascularisált me- 
tastasisai.

Pásztor Tamás dr.

Intraductalis ultrahang a pancreati- 
cobiliaris vezetékrendszerben. M en
zel, J. és m tsai (Medizinische Klinik 
und Poliklinik В. Universität M üns
ter): Dtsch. med.W schr., 1997,122, 41.

A fájdalommentes icterus lehet a fő 
klinikai tünete úgy a pancreas, m ind 
az epeúti tum oroknak. A pancreascc. 
a diagnosis felállításakor gyakran 
inoperabilis és rossz prognosisú, az 
epeútcc.-ák a diagnosis felállításakor 
úgyszintén ritkán  resecabilisek. A 
konvencionális képalkotó eljárások 
felbontóképessége a kis pancreatobi- 
liaris tum orok vonatkozásában lim i
tált. A nagyfrequentiájú (20MHz) 
UH-szondák, 2 mm-es átm érőjükkel 
lehetővé teszik az intraductalis UH- 
vizsgálatot az ERCP kapcsán. A szer
zők m unkájukban az intraductalis 
UH-vizsgálat diagnosztikus értékét 
vetik össze a konvencionális eljáráso
kéval, úgym int: ERCP, endosonogra- 
phia, CT.

A szerzők 51 beteg vizsgálata kap
csán nyert adataikat dolgozzák fel, és 
részletes táblázatokban foglalják ösz- 
sze azokat. A használt eszközök tech
nikai param étereit is ismertetik.

A nyert adatokból kiemelhető, hogy 
a pancreascc. diagnosztikájában az int
raductalis UH-sensitivitása 75% volt, 
szemben az ERCP 37%-os, az endoso- 
nographia 50%-os és a CT 37%-os
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szenzitivitásával. Az epeúttum orok 
esetében ugyanezek a szenzitivitás- 
értékek az előző felsorolás sorrend
jében: 89%, 78%, 33% és 33%.

Végkövetkeztetésként kim ondha
tó, hogy a finom kaliberű ultrahang- 
sonda ERCP-vel egybekötött alkalma
zása technikailag egyszerű és kevés 
komplikációval jár, ugyanakkor érté
kes segítséget ad a pancreatobiliaris 
laesiók diagnosztikájához.

Pásztor Tamás dr.

A spirál CT és a hagyományos rtg. 
vizsgálat hatékonyságának összeha
sonlítása a perifériás tüdőtumorok 
diagnosztikájában. Kaneko, M. és mt- 
sai (Dept’s. of Internal M edicine and 
Diagnostic Radiology N ational Can
cer Center East Hospital, Chiba, Ja
pan): Radiology, 1996,201, 798.

A statisztikai adatok szerint Japánban 
1993 óta a tüdőrák okozta halálozási 
arány megelőzte a gyomortumorokat. 
A tüdő malignus daganata közel 70%- 
ban perifériás tüdőrák formájában je
lentkezik. A betegség korai stádiumban 
történő felismerése az eredményes ke
zelés szempontjából alapvető. A kis ki
terjedésű, perifériás elhelyezkedésű tü
dőtumorok diagnosztikájában a CT- 
vizsgálat érzékenyebb módszer, mint a 
hagyományos rtg-felvétel. A szerzők 
szűrés céljából V2 év alatt 1369 panasz- 
mentes egyénnél elvégezték a mellkas 
konvencionális rtg- és spirál CT-vizs- 
gálatait. Perifériás tüdőtum ort 15 eset
ben fedeztek fel és ezek közül a rtg- 
vizsgálat 11 személynél negatív ered
ményű volt. A felfedezésre került tu
morok közül 14 I. stádium ának bizo
nyult. A vizsgálatok költségeit az 1975- 
ben alakult Tüdőtumor Ellenes Társa
ság fedezte, melynek legtöbb tagja 50 
év körüli, erős dohányos férfi. A vizs
gálatok költség-haszon kérdésében -  a 
betegség minél koraibb felismerése, a 
betegek sikeres kezelése, rehabilitálása 
-  lehet, hogy a relatíve drágább CT- 
vizsgálat összességében olcsóbbnak bi
zonyul.

Puskás Tamás dr.

A mesenterialis adenitis CT-diag- 
nosztikája. Rao, P. M. és m tsai (Dept. 
of Radiology, M assachusetts General 
Hospital, Boston MA): Radiology, 
1997,202, 145.

A szerzők a mesenterialis adenitis CT 
megjelenési formáit ism ertetik és 
elemzik, hogy az milyen gyakoriság
gal utánozza az appendicitis kórké
pét. A felmérésük első részében 3 év 
alatt 651 appendicitis gyanúja miatt 
kezelt beteg klinikai adatait vizs
gálták. Ezek közül a sebészi és patoló
giai vélemény 399 esetben igazolta az 
appendicitist. A 95 negatív beteg kö
zül 9-nél mesenterialis adenitis volt a 
végső diagnózis. A felmérés m ásodik 
szakaszában a 3 éves időszakot köve
tő V2 évben minden appendicitisre 
gyanús esetben elvégezték a hasi CT- 
vizsgálatot. A 100 vizsgálat közül 18 
betegnél diagnosztizáltak m esenteri
alis adenitist. Az appendicitis CT jelei 
a következők: a féregnyúlvány külső 
átm érője 6 mm-nél nagyobb, az orá
lisan adott kontrasztanyaggal nem 
telődik, benne 1, vagy több appen- 
dolith látható. Másodlagos jelek az 
appendix körüli gyulladásos elválto
zások: periappendicularis zsírszövet 
inhomogenitása, extraluminális levegő 
vagy folyadékgyülem, a coecum vagy a 
terminális ileum falának megvastago- 
dása. CT-vizsgálat során, amennyiben 
mesenterialis adenitis a diagnózis, úgy 
az appendix kontrasztanyaggal jól 
telődik, környezetében gyulladásra 
utaló jelek nem találhatók. Ilyen ese
tekben a musculus psoas, a vena cava 
inferior, az aorta előtt több megna
gyobbodott mesenterialis nyirokcso
mó látható. Ha ez Chron-betegség kísé
rőtünete, akkor a coecum vagy a ter
minális ileum falának körülírt meg- 
vastagodása is ábrázolódik.

Puskás Tamás dr.

A rutin szülészeti ultrahangszűrés 
hatása kis kockázatú népességben.
Skupski, D. W. és mtsai (Departm ent 
of Obstetrics and Gynecology, 525 E. 
68th St., J-130, New York, NY 10021, 
USA): Am. J. Obstet. Gynecol., 1996, 
175,1142.

A szerzők 860 magzatot, 854 terhes
ségben vizsgáltak ultrahanggal a ter
hesség 2. trim eszterében. Hat spontán 
bekövetkezett iker volt. Szerkezeti 
anom áliát a 860 magzat közül 46-ban 
(5,35%) találtak. Nagyobb anomáliát 
10 (1,16%) és kisebbet 36 (4,19%) 
esetben találtak. Két esetben terhes
ségmegszakítást végeztek, 6 magzati 
elhalás volt. Nyolc terhes megsza

kítást kér. 844 élveszülés volt, a peri
natalis m ortalitás 8,2%. Ú jszülött-ha
lálozás nem  volt.

Ultrahanggal kim utatott nagyobb 
anomáliák: multicystás jobb vese 
(megszületés után nem  m űködött), 
tüdő massza m ediastinum  eltolódás
sal, valvula urethrae posterioris, két
oldali nyúlajak és farkastorok. U ltra
hanggal ki nem  m utatható rendelle
nességek: pylorus stenosis, dongaláb, 
veleszületett myopathia súlyos hypo- 
toniával, kóros vena pulm onalis re- 
gurgitáció, familiaris dysautonomia, 
analis atresia.

A szerzők tapasztalataik alapján 
ajánlják a ru tin  szülészeti ultrahang- 
vizsgálatot, ahol a szonográfiás ké
szülék minősége ezt lehetővé teszi.

Jakobovits A ntal dr.

A chorionicitás meghatározása iker
terhességekben nagyfrekvenciájú ha
si szonográfiával: az elválasztó leme
zek rétegeinek számolása. Vayssiére,
C. F. és m tsai (30 rue M adame, F- 
75006 Paris, Franciaország): Am. J. 
Obstet. Gynecol., 1996,175,1529.

A szerzők 2 év alatt 66 kettes ikerter
hest vizsgáltak. Az esetek közel felé
ben (44%-ban) a 2. és a többi 56%-ban 
a 3. trim eszterben vizsgáltak. 64 eset
ben a chorionicitási vizsgálat lehet
séges volt. A burok lem ezeinek szá
molása 95%-os pontosságú volt. 
Azokban a m onochorialis lepények
ben, amelyekben a transzfúziós szin
dróm a jelei hiányoztak, szám os, m in
den típusú anasztomózis volt. Ezzel 
ellentétben transzfúziós szindróm a 
esetén csak egyetlen mély arterio-ve- 
nosus anasztomózis volt, leggyakrab
ban egy felszínes anasztom ózissal tá r
sulva. A lepény véráram lása egyirá
nyú volt, am it alig vagy egyáltalán 
nem  ellensúlyozott felszínes anaszto
mózis.

Dichorialis lepényekben az érszö
vődmények ritkák. Két körülm ény van, 
amikor fontos a helyes dichorialis, di- 
amnialis diagnózis. Ha az egyik magzat 
elhalt, a másik magzat veszélyeztetett
sége semmibe vehető, ezért konzerva
tív kezelés végzendő. Ha az egyik mag
zatnak kromoszomális, genetikai, vagy 
fejlődési rendellenessége van, szelektív 
foetocidium végezhető.

A szerzők a buroklem ezek szám o
lását nagyfrekvenciájú szonográfiával

2035



megbízható módszernek tartják a cho- 
rionicitás meghatározására. A hüvelyi 
szonográfiás vizsgálat a 11-14. terhes
ségi hét között reális eredményt ad. Ké
sőbb a magzatok neme és a lepények 
tömege is meghatározható.

Jakobovits A nta l dr.

IATROGÉN ÁRTALMAK

Immunszuppressziót okoz az antibi
otikum kezelés? Helwig, H. (A btei
lung für Kinderheilkunde und  Ju
gendm edizin St.-Josefskrankenhaus 
Fraiburg.): Pädiat. Prax., 1996,51, 102.

A fenti kérdésre adott válasz: Csök
kent vagy hiányzó antitestterm elést 
észleltünk néhány fertőző betegség
ben, ha a beteg korán kap hatásos an 
tibiotikum ot, pl. skarlátban. Ez azon 
ban  rendszerint nem  az antibiotikum  
adásának az eredménye, hanem  a 
legyengített vagy lerövidített infekció 
következménye, amely ezért alig vagy 
nem  im m unogén hatású.

Emellett vannak kísérletileg k im u
tatható immunszuppresszív hatású an 
tibiotikumok. A cotrimoxazol, a chlo
ramphenicol, a doxycydin, a rifam pi- 
cin, a fusidinsav nemcsak csökkent an 
titestválaszt okoznak, de a phagocyto- 
sist és a chemotaxist is károsítják.

Kollár Lajos dr.

A nem-steroid anti-gyulladásos 
gyógyszereknek tulajdonított szívhi
ba és vízvisszatartás. Feenstra, J. és 
m tsa (Rijswijk, Rotterdam): Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 2000.

Nem-steroid anti inflammatorikus 
gyógyszereket (NSAID’s) gyakran fel
írnak idősebbeknek, akiknek pana
szaik vannak mozgatóapparátusuk
ban. Hollandiában az NSAID-ok több, 
m int felét a 60 éven felüliek használják. 
A múltban az irodalom megemlítette, 
hogy kapcsolat van a NSAID-ok hasz
nálata és a jelentkező szívhibák között. 
Miután a szívhibák prevalentiája növe
kedőben van, fontos felismerni azokat 
a tényezőket, melyek elősegíthetik a 
szívhibák tüneteinek recidiválását, ill. 
jelentkezését. A jelentések szerint gya
nítható az ilyen mellékhatás. 1985 és 
1995 között befutott jelentések szerint 
a betegek, akiknél bejelentés tö rtén t, a

Framingham-kritériumok szerint is
mertek voltak cardiovascularis meg
betegedésük, artériás érbetegségük és 
atriumfibrillatiójuk miatt. Főleg idő
sebb nőknél adták az NSAID-okat 
akiknél panaszok fordultak elő a moz- 
gatóapparatusukban. Sok jelentés oe- 
demaképződésről, testsúlynövekedés
ről számolt be, de a NSAID adásának 
megvonásánál csökkent a testsúlyuk és 
az oedemájuk. A „dechallenge tünet” 
azonban sok esetben egyidejű di
ureticum szedésénél következett be. Ki 
kellett keresni a betegek közül azokat, 
akiknél a szívhibát hypertonia és is- 
chaemiás szívbetegség okozta. Az elkü
lönítésnél az АСЕ gátlókat is igénybe 
vették. A Framingham szerinti szívhi
bák főkritériumai: paroxismalis éjjeli 
nehézlégzés, duzzadt nyaki vénák, cre
pitabo, cardiomegalia, acut pulmonalis 
oedema, galoppritmus, m egnőtt cen
trális vénás nyomás, megnőtt keringési 
idő, hepatojugularis reflux. Mellékkri
tériumok: bokaoedema, éjjeli köhögés, 
nehézlégzés erőlködésnél, hepatome
galia, pleuralia effusio, vitális kapacitás 
csökkenés, tachycardia. Szívhibához 2 
főkritérium, vagy 1 fő- és 2 mellék
kritérium, és a kezelés utáni 5. napon 
4,5 kg testsúlycsökkenés jelentkezése 
szükséges. Egy 600 betegnél végzett 
vizsgálat 5 betegnél mutatta ki a 
NSAID hatását, a szívfunctio csökkené
sét. Az NSAID és diureticum együttes 
szedése megduplázza a szívhiba miatti 
kórházi felvételek számát, míg a 
NSAID elhagyásánál ez nem követke
zik be. A NSAID gátolja a cyclooxyge
nase aktivitását, mely az arachidonsav 
prostaglandinná átalakulásában já t
szik fontos szerepet. A NSAID-ok közül 
az indometacin gyakran okoz kelle
metlen mellékhatásokat. Preaexistáló 
veseelváltozásnál, mely régóta fennálló 
diabetesnél és hypertensiónál fordul 
elő, az NSAID szedésénél gondolni kell 
renalis és cardiovascularis hatásra, de 
ezeknél korai szakaszban szükséges 
felismerni a vesék és cardiovascularis 
szívhibát jelző tüneteket. A betegnek 
figyelnie kell a testsúlynövekedésére. 
Időseknél a fájdalomcsillapításhoz 
bevett anti-inflam m atorikus gyógy
szerelésnél figyelni kell a hom eos- 
tasisra, vesem űködésre, diureticum - 
hatásra, melyek predisponálnak víz
visszatartásra és szívhiba jelentkezé
sére.

Ribiczey Sándor dr.

Hydrochlorthiazid által okozott acut 
tüdőoedema. Blaauwwiekel, E. E. és 
m tsa (Groningen): Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2193.

A thiazid diureticum ok 1985. évi 
bevezetésük után  óriási mértékben 
kerültek alkalmazásra. A mellékhatá
sok nem  függnek a hatásm echaniz
musoktól; megzavarják a víz- és a só
egyensúlyt (hypokaliémiát okozva), 
de hyperlipidém iát, vagy hypergly- 
kemiát, hyperurikém iát, néha kösz- 
vényt is okozhatnak. Olyan kompliká
ciók, melyek nem  függnek össze a ha
tásmechanizmussal, ritkán fordulnak 
elő. 1968-ban Steinberg írt le két be
tegnél előforduló tüdőoedém át, m e
lyet hydrochlorthiazid okozott. Azóta 
töb eset került közlésre, de az első 
közlés holland nyelven az alanti.

Az 50 éves nő sürgősséggel került 
felvételre, pár órája jelentkezett heves 
nehézlégzése m iatt. Két ízben volt 
trom bózisa az alsó végtagokban szü
lések után. Egy ízben távolítottak el 
Baker-cystát és egy ízben volt curet- 
tage-ja m enorrhagia miatt. Naponta 
2 x 5  mg N orethisteront és sz. e. 400 
mg ibuprofent szedett esetleges háti 
fájdalmaknál, és egy napja 25 mg hyd- 
rochlorthiazidot „dagadt bokái” m i
att. 3 hónappal ezelőtt ugyanezen in 
dikáció m iatt vett be egyszer 25 mg 
hydrochlorthiazidot émelygése és 
enyhe nehézlégzés miatt. A beteg reg
gel még jól érezte magát, a hydro
chlorthiazid első tablettájának beve- 
vése után kezdett émelyegni, rosszul 
lett, feltűnően izzadt. Bevétel után 1 
órával progressive nőtt a nehézlégzése, 
de nem  érzett fájdalmat mellkasában, 
légzéskor sem, nem  volt köpete, nem  
köhögött, nem  volt láza. Vizsgálatnál 
feltűnően izzadt a beteg, dyspnoés 
volt, nem  volt zavart az értelme, ten- 
siója 105/55 Hg/um , pulsusa 92/min, 
tem p 37,2°C, a tüdők felett belégzés 
végén finom crepitatio, kilégzésnél 
enyhe rhonchusok voltak hallhatók, 
nem  volt bokaoedem ája, a tüdő rtg  
oedém át m utatott ki. Allergiás reak
ciót gyanítva intubálták, epinefrint és 
prednisolont adtak iv. és később nit- 
rogen-m onoxidot, végül az alacsony 
vérnyomás m iatt iv. dopamint. M i
után az EKG nem  jelzett cardiogén 
tüdőoedem át, sem sepsis vagy neu- 
rogén tüdőoedem a jelei nem voltak, a 
tünetek okául a „hydrochlorthiazid 
általi tüdőoedem á”-t jelölték meg. Ez 
gyakrabban jelentkezik nőknél. Ese-
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tűkben valószínű az allergiás reakció; 
az eset m indenesetre felhívja a figyel
m et arra, hogy előzetesen tájékozódni 
ajánlatos a megelőző allergiás reak
ciók iránt.

Ribiczey Sándor dr.

Enalapril okozta heveny hasnyálmi- 
rigy-gyülladás. M aringhini, A. és mt- 
sai (Divisione di Medicina e Cattedra 
di Medicina dell’Universitä, Ospedale 
„V. Cervello”, Palermo, Olaszország): 
Am. J. Gastroenterol., 1997,92, 166.

Újabban több olyan közlemény látott 
napvilágot, melyben e kórkép ACE- 
gátló készítményeket szedőkön ala
kult ki. A szerzők 3 olyan betegüket 
ism ertetik, akik analaprilt szedtek, s e 
kezelés során lépett fel heveny has
nyálmirigy-gyulladás. Közülük ketten 
más gyógyszert nem  kaptak; harm a
dik betegükön e készítmény szedésé
nek felfüggesztése utáni javulást m ar
káns visszaesés követte az enalapril 
újabb adását bevezetőén.

Betegeik életkora 63, 66, illetve, 65 
év volt; legutóbbi betegük nő volt. A 
vérnyomáscsökkentő napi adagja 20 
mg volt, melyet betegeik 5,3, illetve 12 
hónapja szedtek. Csak a nőbeteg élt 
egyidejűleg más gyógyszerrel (hydro- 
chlorothiazid + amylorid). Betegeik 
heveny hasi tünetei a legutóbbi enalap
ril adag bevétele után 5-10 órával 
későbben jelentkeztek, elsősorban k i
fejezett felsőhasi fájdalom form ájá
ban. A jellegzetes klinikai képet m in
den esetben ultrahangvizsgálat is 
megerősítette, sőt, a nőbetegen CT- 
vizsgálat is történt. A szokványos la
boratórium i vizsgálatok nem m utat
tak kórosat; ugyanakkor a serum  
amylase szint m indhárom  betegen 
kifejezetten em elkedettnek bizonyult 
(900-1100 E /l.), s hasnyálmirigyük is 
duzzadt, vizenyős volt. Kórelőzmé
nyükben más kiváltó tényező (alkohol 
stb.) kizárható volt s egyiküknek sem 
volt epekövessége. Az enalapril sze
dését leállítva, betegeik 5-8 nap alatt 
panaszmentessé váltak. Ugyanakkor 
nőbetegük -  otthon -  a 10. napon is
m ét kapott 20 m g enalaprilt, mely 
u tán  6 óra múlva súlyos felsőhasi fáj
dalom, hányás és hypotensio lépett 
fel, így állapota m iatt sürgősen vissza
került intézetükbe. Ekkor a has felett 
bélhangokat nem  lehetett hallani; a 
beteg serum amylase szintje 1870 E/l-

re emelkedett. A CT-vizsgálat necro- 
sist és peripancreaticus folyadékot 
jelzett. A gyógyszer végleges elhagyá
sát követő 1 hét múlva a beteg panasz- 
mentessé vált, de láza, leukocytosisa 
és bélrenyhessége 3 héten át fennm a
radt. A CT a 4. héten 3 pseudocystát 
mutatott, melyek csak 4 hónap múlva 
tűntek el. A beteget 34 hónappal 
későbben ellenőrizték utoljára; ekkor 
teljesen egészségesnek találták.

A szerzők nőbetege -  tudtukkal -  
az első olyan észlelés, melyben a 
gyógyszer ismételt adása ú jra fellob- 
bantotta a gyulladásos folyamatot. Az 
irodalom szerint a captopril és a lisi- 
nopril ugyancsak okozhat hasnyál
mirigy-gyulladást. Miután a captopril 
szerkezete más, mint az enalaprilé és a 
lisinoprilé, allergiás m echanizm us 
nem valószínű. A pathogeneticai hát
tér valószínűleg az ACE-gátlók által 
előidézett helyi angiooedema s alkal
masint a pankreasvezeték obstructió- 
ja lehet. Tekintve, hogy e készítm é
nyek hypoglycaemiát okozhatnak, így 
toxicusak lehetnek a pancreassejtek 
számára. így e gyógyszerek szedése 
azonnal abbahagyandó, ha a klinikai 
kép heveny hasnyálm irigy-gyulladás
ra utal.

Major László dr.

Sulphasalazin által előidézett pneu
monitis. Peters, F. P. J. és mtsai 
(Departm ent of Internal, Medicine, 
and D epartm ent of Gastroenterology, 
Maasland Hoaspital, Sittard, Hollan
dia): Postgrad. Med. J., 1997,73, 99.

Manapság kiterjedten használják a 
sulphasalazint rheum atoid arthritis 
és idült gyulladásos bélbetegségek 
gyógyítására. Az e szert szedők 
20-30%-ában lépnek fel m ellékhatá
sok. A szerzők ilyen észlelésükről szá
molnak be.

A 65 éves nőbeteget progresszív 
dyspnoe, im productív köhögés, m a
gas láz és fejfájás tüneteivel vették fel. 
Kórelőzményében rheum atoid arth 
ritis szerepel, mely miatt az utóbbi fél 
évben napi 2 g sulphasalazint szedett. 
Anamnesisében idült obstructiv  tü 
dőbetegség, dohányzás vagy allergiás 
történés nem  szerepel. Felvételekor 
dyspnoes, hőmérséklete 39 °C, s 
mindkét rekesze felett zörejek hallha- 

.tók. Laboratórium i leletei közül vö- 
rösvértest-süllyedése (84 m m /h) és

15%-os eosinophiliája kóros. Radio
lógiai vizsgálattal m indkét tüdő dif
fus interstitialis beszűrődését észle
lik, főleg az alsó lebenyekben. A vála
dékok m ind  baktérium , m ind  gomba 
szempontjából negatívak, sőt, a bron- 
choscopia és a Ziehl-Neelsen-vizs- 
gálat, valam int tenyésztés is. Kórisme: 
sulphasalazin-inducált pneum onitis. 
Kezelés: a készítmény elhagyása, mely 
utána beteg állapota gyorsan javult; 2 
nap alatt láza megszűnt s nehézlég
zése is erősen csökkent. 6 hét múlva a 
mellkasi elváltozások is rendeződtek.

Az irodalomban a szerzők eddig 
(1984-1992) 15 hasonló esetet találtak. 
E betegek többsége gyulladásos bélbe
tegség m iatt szedte a szóban forgó ké
szítményt, mely -  allergiás alapon -  
legtöbbször eosinophil pneumonitist 
okoz, mely általában perifériás eosi- 
nophiliával is jár. Fibrotisáló alveolitis 
ritkábban alakul ki. E kórképek kelet
kezési m ódja nem ismeretes. A pneu
monitis kórjóslata -  a gyógyszer el
hagyására -  általában jó, ugyanakkor 
az alveolitisé már kevésbé, s gyakran 
steroid is szükséges a gyógyuláshoz. A 
sulphasalazin komolyabb mellékhatá
sai főleg emésztőszerviek vagy bőrlae- 
sióval járók, ritkán azonban leukope
nia, ízületi, máj-, légúti tünetek is kiala
kulhatnak; egészen ritkán pedig vízele- 
tretentio, kézzsibbadás és megaloblas- 
tos anaemia is felléphet.

A gyakran használt sulphasalazin 
ritkán okoz allergiás m ellékhatást a 
tüdőben, s ezért összetéveszthető a 
rheum atoid arthritissel járó pulm o
nalis megbetegedéssel. Megfelelő kli
nikai kép alapján azonban célszerű 
gondolni rá, mivel a fel nem  ismert 
esetekben a betegek tovább szedik e 
készítm ényt s így addig nem  gyógyul 
meg az általa kiváltott tüdőelváltozás.

M ajor László dr.

KÖLTSÉG ÉS HASZON

Költség-hatékonyság vizsgálatok az 
egészségügyben I. Az elemzések sze
repe és jelentősége. Russell, L. B. 
(Institute for Health. Health Care 
Policy and Aging Research. Rutgers 
University.), Gold, M. R. (Office of 
Disease Prevention and Health 
Prom otion US Public Health Service, 
W ashington), Siegel, J. E., Weinstein, 
M. C. (School of Public Health. 
H arvard University. Cambridge), Da-
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niels, N. (Department of Philosophy 
Tufts University. Medford): JAMA, 
1996 ,2 7 6 ,1172.

Két és fél éves munka eredm ényeit 
összegezik a lap három egym ást k ö 
vető szám ában megjelent közlem é
nyek. A Népegészségügyi Szolgálat 
felkérésére klinikai orvosokból, o r
vos-etikusokból, egészségügyi sta 
tisztikusokból, költség-hatékonysági 
elem zések (CEA) szakértőiből állt fel 
a bizottság, hogy egyéges irányelveket 
dolgozzon ki. Kiderült ugyanis, hogy 
a korábbi meglehetősen heterogén, 
különféle szempontokat érvényesítő, 
m ás-m ás adatfeldolgozási, értékelési 
m etódusokat követő analízisek a vá
rakozás ellenére sem képesek betö l
teni a szerepüket. A lokális vagy p a r
ciális igényeket szolgáló hatékony
ságvizsgálatok a legritkább esetben 
vethetők össze egymással, ráadásul 
új, másféle követelmények felm erülé
sekor használhatatlanok. M árpedig a 
korlátozott pénzügyi keretek legopti
m álisabb elosztásának és felhaszná
lásának  a kényszere egyre kevesebb 
lazaságnak, vaktában próbálkozás
nak, üresjáratnak hagy teret. Ami a 
b izottság munkamódszerét illeti, a 
legkülönfélébb CEA-k eredményessé
gének, felhasználhatóságának, h ibái
nak, tanulságainak aprólékos elem zé
sét végezték el. A standardként a ján 
lott szempontok és megoldások m ind
egyike konszenzuson alapul: a b izo tt
sági v iták  végeredményeképpen csak 
azok kerültek elfogadásra, amelyek
ben sikerült egyetértésre jutni. Első
ként a fogalmak definiálását, ennek 
indoklását és értelmezését végezték 
el. A lapul a Medicaid állami eü. szol
gálat oregoni tpasztalatai szolgáltak. 
Jellegzetesen alacsony jövedelmű la
kosságnak, szigorúan korlátozott 
büdzsével rendelkező ellátásáról volt 
szó, ahol tehát különös jelentősége 
van a források megfelelő elosztá
sának. Az oregoni modell indulásakor 
egyedi költség-hatékonyság alapján 
rangsorolták  az egyes állapot-kezelés 
párokat, ezt azonban a közfelháboro
dás m ia tt ham arosan vissza kellett 
vonni, egyes drága eljárások szüksé
gen túli mellőzésére sarkalló hatása 
m iatt. Kritika érte az oregoni CEA 
szisztém át azért is, m ert teljesen al
kalm atlan volt olyan fontos szem pon
tok tükrözésére, m int az elosztás 
igazságossága és az egészségügyön 
kívülről ható, vagy ott érvényesülő

tényezők. A CEA szerepét és helyét il
letően azért a bizottság m eghatározta 
az egészségügyi ellátást m inősítő 13 
legfontosabb faktort, melyeknek csu
pán egyike a szorosan vett költég- 
hatékonyság, de ahol pl. a közérdek, 
esélyegyenlőség, többség java is sze
repel. A szolgáltatásokat ezek együt
tese alapján állítják rangsorba. A CEA 
ebben az értékelési rendszerben arra 
szolgál, hogy a fontos m inőségi k r i
térium okat standardizálható, jól 
m eghatározott kvantitatív adatokkal 
egészítse ki. Még így, ebben a korláto
zott form ában is biztosítani kell azon
ban m indenkor a számítások egy
értelműségét, k izárn i a m anipulál
hatóságot. A bizottság ezért elsőként, 
a komparabilitás követelményét szem 
előtt tartva, az eljárások csopor
tosítását javasolta: preventív, gyó
gyító, rehabilitatív és közegészség- 
ügyi szolgáltatásokra. Ezzel egy
idejűleg a tevékenységük kiterjedt a 
ráfordítások és a felhasználások, vala
m int kiemelt „kim eneti” egészség- 
ügyi adatok széles körű gyűjtésére, 
szövetségi szinten. Felhasználták a 
szakmai eljárási protokollokból, a 
technológiai előírásokból és az FDA 
gyógyszerforgalmazási és felhaszná
lási szabályozásából adódó költségki
hatásokat. Ezután következett a főbb 
metodikai csom ópontok kijelölése: a 
költségek felosztása, azok típusa és a 
források: a kim eneti (hatás) oldalé, 
mérési és értékelési szem pontok sze
rint. M eghatározták, mely tényezők
nek (időfaktor, etikai kom ponens, a 
módosító elemek, statisztikai m u ta
tók, am ortizáció) és milyen form ában 
kell együtthatóként szerepelniük a 
számítás szám lálói vagy nevezői ol
dalán és a standardizálásuk köve
telményeit. 9 m unkacsoportban fog
lalkoztak az elm életi alapok, a vizs
gálatok rendszerbe illesztése, a ha té
konyság, ill. az egészségügyi hatások, 
a költségmérés, az am ortizáció, a b i
zonytalansági tényezők és a végleges 
jelentés felhasználásának a kérdései
vel. A végkövetkeztetések így egy
aránt szólnak a m ajdani vizsgálatokat 
végzőknek és a felhasználó szerve
zőknek, ill. politikusoknak. A feladat 
bonyolultságának érzékeltetésére k i
emelik, hogy a jelenlegi m unka elő
tanulmányai több, m int tíz évet ölel
tek fel, m indeddig használható ered
mény nélkül. Ennek okát a rendszer- 
szemlélet hiányában, ill. a tökéletle
nül felépített rendszerekben látják. A

gazdasági és társadalm i igényeket 
egyaránt kielégítő döntések megho
zatalához a fogalmak differenciált és 
sokoldalú kezelését tartják  szüksé
gesnek, pl. az egységnyi ráfordítással 
elérhető, években m ért élettartam 
m eghosszabbodás számításakor an
nak lebontását a különböző életkori, 
szociokulturális, megbetegedési cso
portokra, belekalkulálva a munkába 
állítás időtartam ából, vagy a segélye
zésből adódó költségkihatásokat is. A 
követendő eljárás az ún. referencia
eset kiválasztása, mely valam ennyi le
hetséges belső összefüggés és a társa
dalom egyéb rendszereihez való vi
szonyulás szemléltetésére alkalmas. 
Ez utóbbit, tehát a társadalm i oldal 
felőli m egközelítést tartják a legfon
tosabbnak. Ez teszi ugyanis lehetővé, 
hogy kellően érvényre jussanak a 
gazdasági-pénzügyi m utatókkal ér
telmezhetetlen, ám a valódi hatékony
sághoz nélkülözhetetlen etikai alap
elvek, m int a szolidaritás, bizonyos 
tevékenységek, eljárások szükség- 
szerű favorizálása akár az egészséges 
populáció vagy partikuláris csoport- 
érdekek rovására -  a közösségi rizikó 
csökkentése érdekében. Az egészség
ügyön kívüli hatások sem m aradhat
nak term észetesen eszmei szinten. 
Tételesen megnevezhetők olyan té
nyezők, m int pl. a személyiségi jogok 
alakulása, amely, az AIDS esetében ki
hívást jelent. A CEA-n messze túlm u
tató költség-(társadalmi)haszon (CBA) 
számítások esetében még fokozottabb 
körültekintést igényel a nevezői oldal 
szereplőinek kiválasztása és mérése, 
m ert a szám szerűen kifejezhető (se
gélyek, közművelődés, perköltségek 
stb.) m ellett itt m ár számos, a szub
jektivitásnak is teret engedő hangu
lati, etikai stb. tényező m erülhet fel. A 
végső cél az, hogy az élettartam 
m eghosszabbodás és az ehhez hason
ló mechanikus mérési m utatók mel
lett vagy inkább helyettük kifejezhető 
legyen teljességében az elnyert élet 
minősége -  az össztársadalmi szinten 
mérhető tényleges haszon.

Gábor Zsuzsa dr.

Költség-hatékonyság vizsgálatok az 
egészségügyben II. Ajánlások a hite
les elemzés k ritérium aira . Weinstein, 
M. C. és m tsai (Carnegie Mellon 
University, Pittsburgh): JAM A, 1996, 
270,1253.
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A CEA standardok hasonló célt szol
gálnak, m int a fogyasztói árindex 
vizsgálatához használt ún. fogyasztói 
kosár, amely csak akkor tükrözi hite
lesen az infláció alakulását, ha a 
megfelelő árukészlet mellett a ju tta tá
sokat, szolgáltatásokat is reprezen
táns, súlyukkal arányos m ennyiség
ben tartalm azza. A cél az, hogy a CEA 
ugyanúgy, m int az, egyaránt használ
ható és iránym utató legyen a term e
lők és a fogyasztók, valamint a kor
mányzat, a döntéshozók számára. A 
bizottság ajánlásai nyolc kategóriába 
sorolhatók: 1. A CEA definíciója, céljai 
és korlátái (1. előző referátum). 2. költ
ség-hatékonyság számítások szám lá
lói és nevezői oldalán szereplő tételek 
és kritikus jellemzésük. 3. A költségek 
(számláló) kiszámítása. 4. Az egész
ségügyi hatások (nevező) értékelése.
5. Egyes beavatkozások hatékonyság
mérésének módja. 6. Számításba ve
endő időtartam  értékvesztési ténye
zők. 7. A bizonytalansági tényezők 
kezelése. 8. Az összefoglaló jelentés 
elkészítése (1. következő referátum ). A 
számlálóban szerepelnek a tényleges 
költségek, azzal a megszorítással, 
hogy szükségképpen nem tartalm az
nak olyan (csökkentő vagy növelő) 
közvetett költségtényezőket, melyek 
az egészségügyön kívül eső szférák
ból szárm aznak vagy ott realizálód
nak (munkaképesség helyreállítása, 
vagy csökkenése, szakképzés-tovább
képzés, környezeti ártalm ak stb.). 
Részben ez a tény, részben a társadal
mi megközelítésből fakadó követel
mény viszont szükségessé teszi ezek
nek a faktoroknak a szerepeltetését is 
-  méghozzá egységes szem pontok 
szerint -  a hányados valamelyik olda
lán. A legfontosabb közvetlen tételek a 
kezelés költségei, a kezelési idő, a fi
nanszírozás költségei, egyéb, beteg
séggel kapcsolatos kiadások, utazási 
költség, gyermekfelügyelet, m unka
időkiesés és az alkalmazó cégnek a 
hiányzásból származó egyéb veszte
ségei, az esetleges jogi, hatósági eljá
rással kapcsolatos költségek stb. A 
nevezőben a beavatkozásnak köszön
hető egészségjavulás szerepel, m érté
kéül az élettartam -m eghosszabbodás, 
morbiditás- vagy mortalitásváltozás 
szolgál, beleértve az életminőségben, 
m unkaképességben elért változáso
kat is. Az egyes beavatkozásoknál a 
lehetséges alternatívák közül m indig 
az optimális szélső értékeket kell fi
gyelembe venni. A hosszú távon fix

költségeket a számításból ki kell hagy
ni, helye van viszont a m indenkori in
flációt követő kiigazításnak. A járulé
kos költségek között szerepelnie kell a 
rokon betegségekkel (pl. cardiovas- 
culáris hypertonia), a társbetegségek
kel kapcsolatos kiadásoknak, míg az 
eseti-megbetegedésekkel vagy általá
nos egészségvédelemmel kapcsolatos 
tételek elhagyhatók. Vitatott az élet
tartam -m eghosszabbodásból követ
kező kockázatok számításmódja. Az 
egészség minőséget megtestesítő 
nevező standard klasszifikáció, egész
ség-táblázatok alapján készült 0-1 
skálával határozható meg. Az ezt ki
egészítő súlyszámokban fejeződnek 
ki az ún. társadalmi, közösségi prefe
renciák (1. előző referátum). A beavat
kozások hatékonyságának mérése, ill. 
ennek pontossága az adatszolgáltatá
son és a feldolgozás m ódján, a leg
megfelelőbb matematikai-statisztikai 
modell kiválasztásán m úlik. Adatfor
rás lehet klinikai kísérlet, megfigye
lés, alkalmi kipróbálás vagy kórlapi 
feljegyzés, egészségügyi statisztika. A 
hatékonyságot vizsgáló időinterval
lumra vonatkozóan az inflációs érték- 
csökkenés mellett a tényleges am orti
zációt is figyelembe kell venni, a bi
zottság 3%-os korrekciós értéket java
sol. A bizonytalansági faktorok a ne
vező értékeit m ódosíthatják, szár
m azhatnak a betegségből, a páciens 
adottságaiból, váratlan szövődmé
nyekből vagy egyéb eseményekből. 
Ezek lehetséges m inim alizálására az 
alkalmazott mérések-elemzések szen- 
zitivitásának folyamatos és lehetőleg 
többvariációs, esetleg szimulációval 
kiegészített ellenőrzése szolgál. Ezek
kel kiszűrhetők az adatszolgáltatás 
vagy -értékelés hiányosságai is. A bi
zottság annak tudatában tette meg 
javaslatait, hogy ezek teljes körű  meg
valósításának a feltételei m a még a 
legtöbb helyen hiányzanak. A kellően 
megindokolt követelmények szám
bavétele azonban útm utatással szol
gálhat a jövőre nézve, kijelöli a szük
séges fejlesztések, a képzés, tájékozó
dás irányait.

Gábor Zsuzsa dr.

Költség-hatékonyság vizsgálatok a 
egészségügyben III. Ajánlások a je
lentéskészítés kritériumaira. Sie
gel, J. E. és m tsai: JAM A, 1996, 270, 
1339.

A cél az, hogy az egységes szem pon
tok szerint, standard adatok és számí
tások alapján végzett CEA összegzése 
a felhasználó szám ára jól áttekinthető 
és a többi, hasonló m ódszert követő 
CEA-val összehasonlítható form ában 
készüljön el. A jelentés formailag a 
szakközlemények felépítését követi, 
tartalm i elemeit az alábbi vázlatos fel
sorolás foglalja össze.

Bevezetés. Motiváció, a vizsgálat 
terve, megcélzott populáció, a jelen
ség egyéb (nem vizsgált) fontosabb 
jellemzői, a kontroll (kezeletlen) pro
gram  leírása, a vizsgált program m al 
kapcsolatos kísérőjelenségek, időtar
tam , várható eredmények.

Adatok és módszer. A vizsgálat me
netének leírása, a kim eneti oldal jel
lemzése, a modell leírása és a m odel
lezés szempontjai, a vizsgálat menete 
(diagram ) és az alkalm azott szoftver, 
a költségek, ill. a hatékonyság m érésé
nek és kiszám ításának elvei, m ódja és 
az adatok, ill. a forrásaik, a értékegy
ségek definíciója, az adatok kritikus, 
m inőségi jellemzése, az éves költsé
gek, az eredmények pénzforgalmi 
megfogalmazása, inflációs szám ítá
sok, a eredmények megbízhatóságát 
és szakszerűségét igazoló m etodikák 
és ellenőrző vizsgálatok, am ortizációs 
tényezők és felhasználásuk.

Eredmények: A modell érvényessé
gi köre, a referencia eset értékei 
(am ortizációval és anélkül) összesí
tett és részletezett költség- és haté
konysági mutatók, a hányadosaik, a 
szenzitivitási és egyéb igazoló vizs
gálatok, az eredmények grafikus és 
táblázatos összefoglalása, összesített 
és részletezett végeredmények, az 
eredmények magasabb am ortizáció
val korrigált vagy egyéb jellegű után- 
vizsgálata.

Megbeszélés: A  referencia eset érté
kelése, az eredmények szenzitivitása 
mennyiben felel meg a kiinduláskor 
megfogalmazott elvárásoknak, mekko
ra a bizonytalansági fok, a célkitűzések 
etikai következményei az eredmények 
tükrében, az eredmények érvényességi 
köre, az eredmények felhasználhatósá
ga (döntéshozók, ill. intézkedések), ösz- 
szehasonlítás hasonló vagy kapcsolódó 
vizsgálatokkal, az elemzett beavatkozás 
(intézkedés) hatásai az egyes (pénz
ügyi, egészségügyi, egyéb kapcsolódó 
szociális, kulturális, infrastrukturális 
stb.) tényezők megoszlására.

[Ref: El lehetne ironizálni azon, 
hogy m iközben idehaza -  a csőd szé
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lén állva -  görcsös igyekezettel próbál
ju k  elfelejteni a szocialistának ne
vezett társadalomegészségtan a lap
eszméit, lerombolni „gyanús”, ko m 
promittálódott intézményeit, elsajátí
tani a kapitalista egészségügy m ű k ö 
désének fortélyait; odaát, hasonlókép
pen válságot érezve, újrafelfedezik a 
népegészségügynek a politikai rend
szerektől független, szükségszerűen 
kollektivista -  a társadalmi-közösségi 
érdeket központi, meghatározó érték
nek tekintő -  szemléletét. Ennek egye
nes következménye, hogy ha nem  is 
egy csapásra és nem ideológiai a la
pon, hanem sokéves elem zőm unka  
eredményeképpen és a tőkés termelési 
viszonyok alapos ismeretére, gyakor
lati tapasztalataira támaszkodva: az 
USA reformerei felismerték, nem csak  
az egészségügy alapvető politikai je 

lentőségét, de a zt is, hogy ezen a te
rületen a tőkés viszonyok, a puszta  
gazdálkodási, financiális szabályozók 
szabad érvényesülése hosszú távon 
nem lehet kifizetődő. Ennek tükrében 
legalábbis megfontolásra érdemes, 
hogy a mi, sebtében levezényelni szán
dékozott reformunk során mi az, am it 
veszni hagynánk  -  kiépített szűrő-, 
gondozóhálózatok, iskola- és foglalko
zás-egészségügy stb. -  hogy helyet csi
náljunk valami importból származó  
„más”-nak. Ami, ha jobban szemügyre 
vesszük -  célkitűzéseit tekintve leg
alábbis -  legfeljebb a felszereltség és a 
korszerűbb, mindenképpen m egtanu
landó szervezési és működtetési esz
közök tekintetében különbözik attól, 
aminek a helyén újra felépítésre ke
rülne. A konkrét ajánlásoknál is f i 
gyelemre méltóbb a rendszerközpon

tú, szükség esetén a centralizációs 
megoldásoktól sem idegenkedő meg
közelítés; annak a kimutatása, hogy 
az ezzel ellentétes, helyi-eseti, kvázi- 
demokratikus programközpontú szem 
lélet -  s nálunk, a változások legfőbb 
jeleként egyelőre ez látszik „nyerőnek” 
-  miképpen vezet szétforgácsolódás- 
hoz, pazarláshoz, a költségek ellen
őrizhetetlenségéhez, korlátlan növe
kedéséhez. A z a munkamódszer pedig, 
amely m indezek belátása után sem  
önti ki a fürdővízzel a gyereket, ha
nem, miután a helyükre tette őket, 
megfelelő szerepet ju tta t az egyes 
részprogramokon keresztül megvaló
sítható, azokban kifejezésre ju tta th a 
tó törekvéseknek: mindenképpen kö
vetésre méltó.]

Gábor Zsuzsa dr.

Helyreigazítás

Iványi János dr. hívta fel figyelm ünket arra, hogy az Orvosi Hetilap 1997. évi 27. számában m egjelent referátum aiba 
sajnálatosan két értelemzavaró sajtóhiba csúszott. Az 1768. oldal első referátumának címében a „fekete dél-amerikaiak” 
helyesen „fekete dél-afrikaiak”, az 1769. oldalon „Az I. típusú d iabetes...” cím ű referátum utolsó soraiban pedig te r
mészetesen nem  a beteg „felsőfokú”, hanem „elsőfokú” rokonairól van szó.

A Referens és Olvasóink szíves elnézését kérjük.

A K útvölgyi SOTE Oktató K órházban, 
a Springer pavilonban  
naponta 10-től 15 óráig , 
pénteken 10-től 14 óráig  
várja  az érdeklődőket 
Faludy M arianne

Magyar nyelvű orvosi 
szakkönyv újdonságok, 
angol és német 
katalógusok, 
mintapéldányok,
Orvosi Hetilap 
Springer utalványok 
beválthatók.

v'~' Liquor 
diagnosztika

Szorongásos
kórképek

iinayaJt \u
'Jit'J'Á
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1125 Budapest, Kútvölgyi u. 4. Telefon: 155-1122/329 mellék
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A BIZTONSÁG NÉHA
EGYSZERŰ DOLGOKON MÚLIK

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

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

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

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

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

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

(06-80) 20-10-20  
hétköznapokon 9Ü0—1300 óráig

Cím: 1031 Budapest, 
Rozália u. 33 .

Tena
A biztonság kedvéért



LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Koszorúér-protézisek alkalmazása

T. Szerkesztőség! Az OH 138. évfolyam 
(1997) 349. oldalán megjelent Szatmáry 
László János dr., Nyikos György dr., Ker- 
kovits Gábor dr. és Marozsán Ibolya dr. 
közleménye, „Koszorúér-protézisek al
kalmazása. Altatásban végzett komplex 
coronaria angioplasztika” címmel. A 
dolgozatot szerkesztőségi felkérés alap
ján, a haemodynamikai osztály vezető
jének szakmai véleményét figyelembe 
véve lektoráltam.

Az Országos Kardiológiai Intézet, a 
Kardiológiai Szakmai Kollégium és a 
Magyar Kardiológusok Társasága nevé
ben megdöbbenéssel olvasom, hogy a 
közlemény a nyilvánvaló sajtóhibák és 
értelemzavaró pongyolaságok kijavítá
sával, de a lényeget érintő és az 1., 2., 3. 
pontban részletesen taglalt aggodalma
kat figyelmen kívül hagyva változatlan 
formában megjelent.

Idézem a lektori vélemény 6. oldalá
nak utolsó két mondatát:

„Összefoglalóan: A fenti közlemény 
publikációja csak akkor javasolható, ha 
a szerzők az általános és részletes rész
ben leírtaknak megfelelően alaposan 
átdolgozzák! Nemcsak a szerzők, a ki
bocsátó Intézet, hanem a kiadó felelős
sége is, ha az orvostársadalom nehezen 
ellenőrizhető, téves megítélésből vagy 
helytelen fogalmazásból fakadó, félre
érthető vagy hibás információt kap.”

A fenti dolgozat nem felel meg a lek
toroknak az Orvosi Hetilap elvárásait 
tartalmazó útbaigazítás 1. pontjában le
írt, a Helsinki II. Nyilatkozat ajánlásai
nak és ellentmond a 11/1987. (VIII. 19.) 
EüM számú rendelet idevonatkozó pa
ragrafusainak is. Tudom, az Orvosi Heti
lap nem oknyomozó hatóság, de ha a lek
tor erre felhívja a figyelmet, akkor ezt a 
tényt legalábbis mérlegelnie kellene:

a) A közleményben citált „ORKI en
gedély 95/31/3709/2, TBV engedély 1965” 
semmilyen választ nem ad a lektori véle
ményben megfogalmazott kérdésekre.

b) A szakma tudományos ülésein 
többször is (1996. május, szeptember, 
október) megfogalmazta fenntartásait a 
Tentaur-stenttel kapcsolatban, amire 
érdembeli választ egyszer sem kapott.

c) Hivatalos megkeresés is érkezett 
az Országos Kardiológiai Intézethez 
(1996. augusztus 22.), hogy nyilatkoz
zon a Tentaur-stent alkalmazhatóságá
ról (részletek nálam).

d) 1996. szeptember 30-án, mikor 
lektori véleményemet fogalmaztam, a

Tentaur-stent alkalmazása befejeződött, 
de ennek az 1997. februárban megjelent 
közleményben nyoma sincs.

Lozsádi Károly dr.

T. Szerkesztőség! Mint a Semmelweis 
OTE Ér- és Szívsebészeti Klinika igazga
tója, az OH 138. évfolyam (1997) 349. 
oldalán megjelent közleménnyel kap
csolatban az alábbi álláfoglalást közlöm:
-  A megjelent közleménnyel kapcsolatos 
lektori vélemény állításaival egyetértek.
-  Az előkészítő munkában a dolgozat 
két alkalommal került átdolgozásra és a 
szerzők bemutatták az ORKI engedélyt. 
A munka engedélyezése már ennek bir
tokában történt, bár személy szerint -  
mivel nem vagyok intervencionális kar
diológus -  nem tudtam  a Tentaur-stent
tel kapcsolatos szakmai averziókról.
-  A cikk megjelenését támogattam, 
mert a coronaria tágítás és protetizálás 
mennyiségi mutatói Magyarországon a 
nemzetközi standardoknak megfelelő
en igen erős fejlesztést igényelnek.
-  A szűkebb szakmán túl -  mint anyagi 
gondokkal küzdő menedzser is -  öröm 
mel kell támogatni minden olyan törek
vést, amely az égető problémák megol
dását magyar eszközzel, olcsóbban kí
vánja kezelni.
-  Minden kellemetlensége ellenére örü
lök, hogy a cikk és az azzal kapcsolatos 
összes kommentár megjelenhetett, mert 
ezzel is elősegítjük azt a szükséges és 
megállíthatatlan fejlődést, ami ezen a te
rületen kívánatos. A közleménynek m in
den formai és tartalmi hibájával együtt 
hírértéke van. Az olvasó döntse el annak 
jelentőségét.

Nemes Attila dr.

Szerkesztőségi kommentár

Az Orvosi Hetilap szerkesztősége figye
lembe vette és nagyra értékelte dr. Lozsá
di Károly professzor lektori véleményét, s 
éppen ebből eredően hosszas, többrétű 
levelezés előzte meg Szatmáry László 
János dr. és munkatársai fent nevezett 
dolgozatának megjelenését. (A lektori bí
rálat hivatkozott pontjai a Tentaur-stent 
alkalmasságára, valamint az intratrache- 
alis narkózisnak stent-implantáció kap
csán történt alkalmazására irányuló 
aggályokat fogalmaztak meg.) Tekintve, 
hogy a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján

végzett koszorúérprotézis-implantációk 
speciális kérdéskörében, ill. a választan
dó narkózis vonatkozásában a szerkesz
tőség nem lehet döntőbíró, s a közléshez 
a klinika igazgatója -  úgy is, mint az em
lített levélváltások résztvevője, tehát min
den releváns előzmény ismerője -  hoz
zájárult, a tanulmányt végül is megjelen
tettük, s ezt utólag is így tartjuk helyén
valónak. Természetesen készséggel tettük 
közzé dr. Lozsádi Károly professzor leve
lét és dr. Nemes Attila professzornak arra 
reflektáló állásfoglalását is, remélve, hogy 
ezek révén olvasóink olyan kiegészítő 
információkhoz jutnak, melyek elősegí
tik a dolgozatban foglaltak teljesebb 
megítélését.

Nil sub sole novum

T. Szerkesztőség! Érdeklődéssel olvastam 
a háziorvosok által a szegedi I. sz. Bel
klinika ambulanciájára 4 hónap alatt be
küldött 581 beteg sürgősségi beutalásai
nak elemzését. A közleményt Hajnal E, 
Nagy P. és Ábrahám Gy. „A háziorvosi 
beutalókban és a klinikai véleményekben 
szereplő diagnózisok összehasonlító 
elemzése nagy forgalmú belgyógyászati 
ambulancia beteganyagában” címmel 
(Orv. Hetik, 1997,138,1341-1345.) írta.

Papp Judit fiatalon elhunyt munka
társammal mi 23 évvel ezelőtt, 1974-ben 
végeztünk hasonló vizsgálatokat 1 év 
alatt beküldött és felvételre került 679 be
tegen (Med. Univ., 1976, 9, 247-249.). A 
Szerzők tájékoztatnak annak a 315 beteg
nek a sorsáról is, akiket nem vettek fel 
osztályra, közülük 85-öt küldtek más inté
zetekbe (27%). Nálunk annak idején 211 
beteget nem vettünk fel, közülük 59-et 
irányítottunk más osztályokra (28%). Az 
azonos arányok alátámasztják a Szerzők 
azon véleményét, hogy az alapellátás or
vosai (jelenleg háziorvosok) a belgyó
gyászt tekintik elsőként választandó kon
zultánsoknak diagnosztikus problémáik 
esetén. Ez talán nem is meglepő, hiszen a 
felnőtt betegek kb. 80-85%-a szenved 
belgyógyászati típusú betegségben. A 
vizsgálat után hazaküldött, tehát konzul
tált betegek aránya Szegeden 39,6% volt, 
Gyulán 1974-ben 72%. Ez utóbbi szegedi 
feldolgozásban nem szerepel az az 503 
beteg, aki „családi kezdeményezésre” 
és/vagy mentőszállítás révén került a fel
vételes ambulanciára. A gyulai 72%-os 
arány 211 ilyen beteg vizsgálata után adó
dott (113 beteget orvos nem is látott be
jövetele előtt!).

Ami a beküldési iránydiagnózisok 
megoszlását illeti, a 2 elemzés ugyancsak 
jelentős hasonlóságot mutat. Legtöbb be
teget a keringési rendszer megbetegedé
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sével küldtek be (Szegeden 55%, Gyulán 
44%), tápcsatornái megbetegedéssel 
Szegeden 21,3%-ot, Gyulán 16%-ot. Az 
összes beutalt betegre vontkoztatva a 
beutaló és elbocsátó kórisme Szegeden 
70%-ban, Gyulán 81,5%-ban erősítette 
meg egymást. Érdekes módon a jelenle
gi, 1995-ös szegedi felmérés hangsú
lyozza, hogy a beküldő orvosok 85%- 
ban helyesen ítélték meg a cerebrovascu
laris tüneteket, míg nálunk 23 éve azt 
emeltük ki, hogy a beutalók gyakran té
vedtek a stroke megítélésében (throm
bosis helyett embóliát, hypertensiv krí
zis helyett agyvérzést véleményeztek). 
Úgy tűnik, hogy a gyógyszermérgezés 
felismerése közel negyed százada is a 
maihoz hasonlóan jó volt.

A felmérésekből levont következte
tések és javaslatok tekintetében abban 
is egyezik a vélemény, hogy az alapel
látás orvosainak többsége helyes irány
diagnózissal tudta betegeit a belgyó
gyászati szakellátáshoz irányítani. Ma
gunk annak idején azt kifogásoltuk, 
hogy beutalókon gyakran csak tüneti 
megjelölés (pl. melaena, haematemesis) 
szerepelt és hiányzott a beküldési stá
tus rövid rögzítése és az előzetes terá
pia (pl. digitálisból mennyit és mióta), 
valamint az előzetes zárójelentés(ek).

Úgy gondoljuk, közölt adataink fel
elevenítése alátámasztja a szegedi 
m unkacsoport jelenlegi megállapítá
sait.

lványi János dr.

T. Szerkesztőség! lványi János kolléga 
levelét nagy örömmel olvastuk. Az álta
la is idézett „nincs új a Nap alatt” mottó 
valóban ráillik a két munka és dolgozat 
közötti kapcsolatra. Azt gondoljuk 
azonban, hogy a szóban forgó témák, 
azaz a minőségbiztosítás és minőségfej
lesztés kérdései örökzöldek kell legye
nek a betegellátásban.

Be kell ismernünk, hogy az első so
rok olvasásakor még némi zavart érez
tünk a látókörünkön kívül maradt ha
zai irodalmi adatot illetően. A levél ké
sőbbi tartalm a mindenesetre lványi dr. 
bölcsességét és óriási tapasztalatát fém
jelzi: még utalást sem tesz fenntartásra 
emiatt, amit köszönünk. A szóba jöhető 
mentségekről ugyanis valószínűleg 
mindketten ugyanazt gondoljuk: a ha
zai-orvosi irodalom bozótjában egy 21 
évvel ezelőtt publikált dolgozat még a 
legnagyobb körültekintés mellett sem 
mindig ötlik az utókor szerzőinek sze
mébe. Tanulságul legfeljebb azt von
hatjuk le (lványi dr. remélt egyetértésé
vel), hogy a hazai szakmai irodalom is

megérdemelne egy gondosabb és hoz
záférhető bibliográfiai -  ma már ter
mészetesen informatikai alapon álló -  
feldolgozást, nyilvántartást.

A hozzászólás érdemi mondandó
jára rátérve, annak elolvasása után 
csakis köszönetünket fejezhetjük ki 
lványi dr. kiegészítéseiért. Ő valóban 
igyekezett megkeresni a két munka ösz- 
szes érintkezési pontját, szakszerű ösz- 
szehasonlításai és következtetései pedig
-  úgy érezzük -  munkánk szakmai hite
lét adják, ill. erősítik meg. Természe
tesen nem lehet véletlen, hogy adataink 
szinte kísértetiesen esnek egybe: az 
ország és egészségügyi rendszere, a 
szakmai iskolák és a körülmények azo
nossága (települések nagysága, távolsá
gok, ügyeleti szolgálatok -  hogy a régió 
és a népesség közelségéről ne is be
széljünk) erre predesztinálnak. Külö
nös elégedettséggel tölt el bennünket, 
hogy (talán az utóbbi években mindkét
-  oktató és oktatott -  oldal elismerésé
vel folytatott továbbképzéseinknek kö
szönhetően) kedvező tendenciák látha
tók a háziorvosi munka minőségében: a 
cerebrovascularis történések helyszíni 
megítélése pl. sokat javult, kiemelésre 
„méltó” tévedések más területen sem 
fordultak elő.

Az 1976-os dolgozattal szemben ma
gunk szándékosan nem minősítettük a 
beutaló diagnózisokat. Abból indultunk 
ki, hogy pl. a melaena vagy anaemia 
olyan fontos tüneti kórismék, melyek 
felismerése során nem az etiopatoge- 
nezis tisztázása, hanem az adekvát in
terpretáció és a sürgősség felismerése 
az alapellátó orvos kötelessége. Nóta 
bene, néha az intézeti vizsgálat sem 
képes a tüneti diagnózisnál sokkal 
többre jutni.

Bár nem volt vizsgálatunk célja és 
szándékosan nem is regisztráltuk, ne
künk is szembeötlő volt a beutalók in
formációs értékének „hullámzása”. So
kan státussal, dekurzussal, elvégzett te
rápiával komplettált beutalókkal igye
keztek az intézet (és a beteg) segítségére 
lenni, mások csak a tentatív kórismét 
vetették papírra. Az adatok ilyen típusú 
feldolgozását egy másik programban 
jelenleg végezzük. Mivel nem ismerhet
jük  azokat a körülményeket, melyek kö
zött sürgősség esetén a háziorvosnak 
dolgoznia kell, utólag ez ügyben nem 
szándékoztunk minősítéseket végrehaj
tani. Most is úgy látjuk, hogy az első ész
lelő orvos felkészültségét az általa fel
állított iránydiagnózis (és helyszíni ellá
tás) jellemzi legjobban.

Összegezve az előbbieket, köszöne
tünket fejezzük ki lványi dr.-nak dol
gozatunk anyagának hitelt adó, tám o

gató és kollegiális jó szándékot tükröző 
kiegészítéséért.

Tisztelettel szerzőtársaim nevében 
is.

Hajnal Ferenc dr.

A perirectalis régió ideghüvely eredetű 
daganata

T. Szerkesztőség! A Magyar Sebészet 
1997. évi 2. számában Nagy Attila dr. 
(Vaszary Kolos Kórház Sebészeti Osz
tály, Esztergom) tollából megjelent 
„Malignus tum or képét mutató rectum 
neurilemmoma” c. közlemény olvasása 
késztetett arra, hogy osztályunkon -  
Szigetvár Város Önkormányzat Kórház 
Sebészeti Osztály -  a közelmúltban ész
lelt hasonló esetet az Orvosi Hetilap 
olvasóival megismertessük. Osztályun
kon a perirectalis térben kialakult, ideg
hüvely eredetű neurogen tum ort távolí
tottunk el. Hasonló esettel ez ideig még 
nem találkoztunk, az utóbbi 10 év iro
dalmában leírást sem olvastunk.

I. E-né 51 éves nőbeteg a végbél bal 
oldalán lassan növekvő -  felvételekor 
mintegy női ökölnyi nagyságú -  daga
nat miatt jelentkezett osztályunkon. 
Végbéltáji teltségérzésről, bizonytalan 
fájdalmakról, székelési nehézségről szá
molt be. A beteg elmondta, hogy néhány 
héttel felvétele előtt bal fartájékát meg
ütötte. Az elvégzett fizikális, neuroló
giai, rtg. és UH vizsgálatok után a pana
szok hátterében szervülő vérömlenyt 
tételeztünk fel és a térimé m űtéti eltávo
lítását határoztuk el. A műtét során de
rült ki, hogy nem szervülő vérömleny
ről van szó (a baleset a kórelőzményben 
véletlenszerű adat, minden bizonnyal a 
baleset terelte a beteg figyelmét daga
natára), hanem tömött, szürkésfehér 
színű lágyrészdaganatról, melynek ere
detét a makroszkópos kép alapján nem 
tudtuk eldönteni. A beteg a m űtétet kö
vető 10. napon gyógyult sebbel, panasz- 
mentesen távozott osztályunkról. A szö
vettani vizsgálat -  mely a Baranya Me
gyei Közgyűlés Kórház Patológiai Osz
tályán (osztályvezető főorvos: Hegedűs 
Géza dr.) történt -  ideghüvely eredetű, 
alacsony malignitású neurogen tumort 
igazolt. Az alacsony malignitási forma 
elsősorban a helyi recidívahajlamban 
nyilvánul meg, távoli áttétek keletkezése 
nem valószínű. A beteg osztályunkról 5 
hónapja távozott. Ez ideig panasz-, 
tünet- és recidívamentes. Szoros nyo
mon követése a fentiek miatt szükséges.

Benkő Kónya József dr.
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BESZÁMOLÓK

Magyar Életbiztosítási Orvostani 
Társaság III. Nemzetközi Kongresszusa
(1997. május 23-24., Balatonaliga)

A kongresszuson részt vett számos ha
zai és nemzetközi biztosítótársaság élet- 
biztosítással is foglalkozó képviselője, a 
kockázatelbírálásban részt vevő orvo
sok és a jelenleg folyó biztosítási orvos
szakértői tanfolyam hallgatói.

Megnyitóbeszédében dr. Fehér János 
professzor, a MÉBOT elnöke szólt arról, 
hogy a biztosításban hazánk a század 
elején még nemzetközi színvonalú volt, 
a II. világháború után viszont jelentős 
az elmaradás. A nyugati biztosítótársa
ságok 1989-90 után jelentek meg Ma
gyarországon. Az élet- és egészségbiz
tosítás jelentősége hazánkban is egyre 
nagyobb, mert számos ellátási terület 
(pl. fogászat, foglalkozás-egészségügy) 
kikerül a társadalombiztosításból. Fel
értékelődik az életvitel szerepe je len tő 
sége a biztosításoknál (alkohol, dohány
zás, táplálkozás). Végezetül Fehér János 
megemlítette, hogy a MÉBOT eddigi 
tevékenységének elismeréseként 1998- 
ban hazánkban, Budapesten rendezik a 
19. ICLAM kongresszust.

A kongresszuson összesen 24 elő
adás hangzott el. Elsőként az ICLAM el
nöke, Ray GUI számolt be a tartós ápo
lási biztosításról Nagy-Britanniában 
szerzett tapasztalatokról. Az idős embe
rek száma egyre nő a populációban. 
Otthoni ápolásuk még mindig olcsóbb, 
mint a betegotthonban. A tartós ápolási 
biztosítás (TÁB) idős korban köthető, 
meghatározott időtartamra vagy élet
hosszig tartó gondoskodásra. A rászo
rultság megítélése egy kérdőív segítsé
gével történik (meglévő funkció + szel
lemi leépülést okozó betegségek). Koc
kázatfelmérés is történik, a 100%-nál 
nagyobb koremelés esetén már nem 
kötnek biztosítást. A biztosítottak átlag- 
életkora 73 év, a biztosítás átlagos idő
tartama 13,74 hónap volt. Tervezik új 
módszerek kidolgozását, hogy magas 
kockázat esetén is köthető legyen TÁB. 
A biztosítás díja egyes esetekben elér
heti a normál érték 8x-át is! A TÁB biz
tosítja az otthoni ápolást és a szükséges 
segédeszközöket is.

Szász András előadásában arról 
szólt, hogy előbb-utóbb Magyarorszá
gon is szükség lesz a tartós ápolási biz
tosításra a társadalom elöregedése mi
att. A társadalombiztosítás feladata len
ne az idősekről való gondoskodás, a 
tényleges költségek finanszírozása

azonban lehetetlen. A TÁB hazánkban 
nehezen eladható, mert idős korban kell 
megkötni és magas a biztosítási díj. 
Jelenleg 65 éves korban kötött biztosítás 
díja 12 000 Ft havonta. Megoldás: kiegé
szítő biztosítást kell kötni, limitált szol
gáltatásokkal. 65 éves kor felett a kocká
zatelbírálás, rászorultság megítélése or
vosi feladat lenne. Magyarországon erre 
a biztosításra kb. 1 millió fő a potenciá
lis jelölt.

Leman Didier a VIP személyek élet- 
biztosítási kockázatelbírálásáról tartott 
előadást. Itt nagy összegű (1 millió USD 
feletti) életbiztosításról van szó, ahol 
szükség van alapos orvosi vizsgálatra, 
szakvizsgálatokkal kiegészítve. A vizs
gáltak 35%-ában találtak egészségkáro
sodást, főleg szív-érrendszeri betegsé
get, ezek miatt 40%-nál kockázatsúlyos
bításra került sor.

Bőseit George előadásában arról 
szólt, hogy az egészségi kockázatelbírá
lásban ésszerű stratégiákra van szük
ség, mert az orvos alaposságra való tö
rekvése szembekerül a biztosító üzleti 
szempontjaival. Véleménye szerint a be
tegeket kockázati csoportba kell beso
rolni, nem kell pontos diagnózisra töre
kedni, mert minden újabb vizsgálat nö
veli a költségeket. Racionális stratégia 
kell a szelekcióhoz. A bírálathoz klinikai 
tapasztalat, jó érzék, döntési képesség 
szükséges.

Hoffman Artúr előadásában a reha
bilitáció fontosságáról beszélt. A szívbe
tegek szakszerű kezelése, fizikai teljesí
tőképességének fokozása, pszichés ve
zetése, a rizikófaktorok kiküszöbölése 
hozzájárulhat a korai munkába állítás
hoz. Hasznos lenne a dread disease biz
tosítás kiterjesztése a cardiovascularis 
megbetegedésekre, mert ezen összeg 
töredékéből a betegek 70%-os valószí
nűséggel visszatérhetnének eredeti 
munkakörükbe.

Marczi Erika előadásában az ügynö
ki információ fontosságát hangsúlyoz
ta, mert az esetek nagy részében csak ő 
találkozik az ügyféllel. Nagy összegű 
életbiztosítások esetén azonosítani kell 
az ügyfelet. Az életbiztosítást a kedvez
ményezett kapja meg, a visszaélés, bűn- 
cselekmény lehetőségére figyelni kell! 
Az életbiztosítást felhasználhatják 
pénzmosásra is! Nagy összegű életbiz
tosításoknál viszontbiztosítókat von
nak be, ez hazánkban jelenleg külföldi 
partnerekkel jön létre.

Fraknói Péter véleménye szerint az 
egészségbiztosításban felértékelődik a 
magánbiztosítók szerepe, m ert a ren
delkezésre álló pénzügyi forrásokból az 
egészségügy szervezetét az elvárható 
színvonalon nem lehet működtetni. Az

új egészségügyi törvény szabályos, szi
gorú, egységes működési feltételeket, 
szektorsemleges egészségügyet, új biz
tosítási filozófiát hoz. Igény és pénz is 
van a magánbiztosításra, így ezek szere
pe növekszik. A biztosítók számára új 
üzleti lehetőséget, valós konkurenciát 
jelent. Minőségileg új kapcsolatrend
szer lesz a biztosító-ügyfél-orvos kö
zött.

Gálfiné Kun Katalin szerint az üzleti 
biztosítók érdeklődéssel figyelik az 
egészségügyi rendszer átalakítását, ahol 
egyelőre a magánforrások bevonása 
nem, vagy csak igen kis mértékben je
lenik meg. Előadásában hangsúlyozta, 
hogy különbséget kell tenni az egész
ségbiztosítás és a betegbiztosítás kö
zött. Feltette a kérdést: van-e lehetőség 
az egészségügy magánforrásokból, biz
tosítási elvek alapján történő finanszí
rozására, és ki fizeti a számlát? Jelenleg 
a közfinanszírozás a döntő, eseti hozzá
járulás van.

Dalnok Jenő egy biztosítási eset is
mertetése kapcsán hívta fel a figyelmet 
az egészségügyi nyilatkozat megfontolt, 
pontos kitöltésének a korrekt orvosi 
vizsgálat dokumentációjának, a kocká
zati tényezők alapos figyelembevételé
nek jelentőségére, hogy a szakma és a 
humánum ne kerüljön összeütközésbe 
a kárelbírálási ügyekben.

Bíró Sándor a szívelégtelenség mo
dern kezelése kapcsán felvetette, hogy 
az eddig szívelégtelenség miatt a bizto
sításból kizárt betegeknél a modern 
terápiás elvek következményeként -  
melynek során a hosszú távú prognózis 
javul -  változhat ezen betegek túlélésé
nek, s így életbiztosítási kockázatának 
megítélése is. A szívelégtelenség a fel
nőtt lakosság 1%-át érinti.

Bibók György elmondta, hogy a biz
tosítók a diabeteses beteggel nem szíve
sen kötnek életbiztosítást, m ert nincs 
elég megbízható adat a beteg állapotá
nak megítéléséhez. A WHO és a Nem
zetközi Diabetes Szövetség által támo
gatott DiabCare számítógépes program, 
amelyet az előadó ismertetett, már al
kalmas a diabeteses beteg egészségi ál
lapotának regisztrálására. Az alaplap az 
utolsó 12 hónap adatait rögzíti. Ä prog
ram standardizálása után alkalmas az 
eltérő gondozások összehasonlítására. 
A gondozócentrumok adatainak isme
rete segíthet az életbiztosítással foglal
kozó szakértőnek a cukorbeteg aján
latának elbírálásához, és lehetőséget ad 
a hazai feltételrendszer kidolgozására, 
amely alapján a gondozott diabeteses 
beteg is kérhet ajánlatot a biztosítótól. 
Felhívta a figyelmet a gondozás minő
ségének fontosságára.
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Galambos Sándor anya és leánya 
agyér fejlődési rendellenességének kap
csán összefoglalta az intracranialis 
aneurysmák, haemangiomák és arteri
ovenosus malformatiók jellegzetessé
geit. Felhívta a figyelmet a korai diag
nózis fontosságára és a biztosítási koc
kázatokra.

Tóth Ágoston az életbiztosítási 
szempontból legfontosabb pszichiátriai 
megbetegedésekről tartott előadást. A 
depresszió, kényszerbetegség, alkohol
betegség gyakori, fokozott halálozási 
kockázattal járnak. Biztosítótársaságok 
ügyfeleiként ezen betegek megjelenhet
nek, és mivel nincs betegségtudatuk 
vagy szégyellik azt, ezért a biztosító 
nem kap pontos képet a beteg állapo
táról, így a biztosító által követendő 
eljárások nehezen optimalizálhatok. 
(Paradoxon: a kezelt alkoholbeteg ma
gasabb kockázatú, mint a kezeletlen.)

Jakab Mátyás előadásában áttekin
tette a foglalkozás-egészségügyben 
használt, a genetikai állományt károsító 
hatások kimutatására szolgáló módsze
reket. A genetikai állományban bekö
vetkező változások kockázatnövelő té
nyezők. Jelenleg csak csoportszintű rizi
kóbecslésre van lehetőség. Életbiztosí
tás kötése előtt hasznos lenne a geneti
kai vizsgálat!

Horváth Imre arról beszélt, hogy je
lenleg sokféle kézikönyv, útmutató 
használatos a kockázatmegítélés gya
korlatában, ezek összehasonlítása ne
héz, illetve nem is lehetséges, m ert a 
betegségeket sokféle csoportosításban 
tárgyalják. Egy korszerű kockázatelbí
rálási rendszer kialakítása és közrea
dása szükséges. Az új betű- és számkó
dos BNO-IO minden biztosítótársaság 
számára ajánlható, az egységes orvostu
dományi, életbiztosítási orvostani 
szempontok érvényesítésében. 1997- 
ben elkészül az új jegyzet, melyben az 
általuk kidolgozott és javasolt kockázat
elbírálási útmutató szerepel.

Papp János az antiszelekció fogalmát 
határozta meg, azaz, hogy kit kell 
kizárni az életbiztosításból. Időnként 
ütközhet a kockázatelbíráló orvos igé
nye a biztosítótársaságok üzletpolitiká
jával. Magas kockázat esetén nem köt
nek életbiztosítást!

Köves Péter az alvási apnoe jelen
tőségéről beszélt az életbiztosításokban. 
A cardiovascularis halálozást, az elal- 
vási balesetek számát jelentősen növeli 
ez a betegség, mely az össznépesség 3%- 
ában fordul elő, de gyakorisága az élet
korral nő. Hazánkban 3-400 000 ember 
szenved ezen betegségben, ebből kb. 
300 000 a kezelést igénylő forma. Bizo
nyos foglalkozásoknál (pl. gépkocsive

zetők) fontos lenne az alvási apnoe 
szűrése, és a rászoruló betegek gondo
zása.

Csikós Ferenc előadásában a gastro
intestinalis rendszer és a női emlő rossz
indulatú daganatainak epidemiológiai 
helyzetét mutatta be 30 év anyagának 
összegyűjtésével, mely egy magyar da
ganatregiszter kiindulásaként a hazai 
adattár alapja lehet, fejleszthető, bővít
hető. Használata segíthet az orvosi 
felelősségbiztosítás elbírálásában is. 
Olyan esetekben, ahol az 5 éves túlélés 
nagyobb, mint 75% (pl. emlőrák 
T1T2N0M0 stádium), az életbiztosítás 
javasolható.

Vámosi-Nagy István előadása az 
emlőrákos betegek életbiztosítási koc
kázatvállalásának nehézségeit elemezte. 
Ezen betegek száma jelentősen emelke
dik, a prognosztikai tényezők figyelem- 
bevételével, gondos mérlegelés után, 
pontos adatok ismeretében ezen bete
gekkel életbiztosítás köthető.

Vallent Károly a colorectalis dagana
tok sebészi és septicus kockázata kap
csán annak a véleményének adott han
got, hogy a septicus szövődmények gya
korisága 2-5% között még elfogadható. 
Véleménye szerint a jövő században az 
antibiotikumok háttérbe szorulnak az 
immunrendszert moduláló, a szervezet 
védekezőképességét fokozó készítmé
nyek mögött a septicus szövődmények 
kivédésében. A plazma fibronektinszint 
növelése kivédheti a sepsist.

Lakatos Zoltán Miskolc város tüdő
tumoros betegeinek adatait dolgozta fel 
számítógépes adatnyilvántartással. Fel
hívta a figyelmet a még ma is kötelező 
tüdőszűrés jelentőségére a rákszűrés
ben. A korán felfedezett tumor jól ope
rálható, jobb a túlélési arány. Az időben 
operált beteggel életbiztosítás köthető!

A második nap programját egy ke- 
rekasztal-konferencia zárta, mely az 
életvitel-életbiztosítás témájával foglal
kozott. Magyarországon a várható élet
tartam alacsonyabb, mint Európában. 
Nő a daganatos, alkoholos, cerebro
vascularis betegek száma. Ennek oka a 
helytelen táplálkozás, alkohol, drog, do
hányzás, a fizikai aktivitás csökkenése, 
gyakori stressz-szituációk. Az alkoho
lizmus, dohányzás következtében a 
szájban előforduló daganatok száma 4- 
szeresére nőtt. A dohányzó nők aránya 
növekszik, így a nőknék a tüdőrák elő
fordulása is emelkedik. A passzív do
hányzásnak is van jelentősége (6 db 
cigaretta passzív elszívása egyenértékű 
1 valódi elszívásával). A fizikai aktivitás, 
foglalkozás is hatással van a m orbidi
tásra, mortalitásra. A túlsúly is kockáza
ti tényező. Szabad idejében az emberek

80%-a tv-t néz, s közben eszik és do
hányzik! A foglalkozás, mint kockázati 
tényező a biztosító szubjektív kocká
zata. Az életvitelnek is van jelentősége a 
kockázatmegítélésnél: pl. diabeteses, 
cardiovascularis betegeknél fontos a 
rendszeres testmozgás, ennek betartása 
díjcsökkentő tényező lehet. Jó lenne di
vattá tenni a gyaloglást, a nem do
hányzást! A biztosító is hozzájárulhat
na a testmozgás, sportolás népszerűsí
téséhez, de jelenleg még nem teszi! (Pl. 
a sportoló alacsonyabb biztosítási díjat 
fizessen!) Az egészséges táplálkozás je
lentősége nagy. Pl. A-, C-, E-vitamin- 
hiányban nő a méhnyakrák előfordulá
sa. A gyümölcs, főzelékfélék csökkentik 
a rákveszélyt. Az alkoholfogyasztás az 
utóbbi években jelentősen növekedett, 
így a cirrhosisok, máj-epeúti rákok szá
ma is emelkedik. Magyarországon 
800 000-1 000 000 körül becsülik az 
alkoholbetegek számát. Ezen betegek 
életbiztosításának megkötése előtt fon
tos a háziorvosi vélemény, májvizs
gálat, a CDT-teszt, mely 60 g/die alko
hol fogyasztása esetén már pozitív, 
93%-os valószínűséggel. A szabad gyö
kök okozta májkárosodás természetes 
antioxidánsokkal kivédhető (E-vita- 
min, béta-karotin, C-vitamin). A kony
ha- technika, táplálkozási szokások je
lentősége is nagy. Az alkoholfogyasztás 
kapcsán elhangzott, hogy a tömény 
italok fogyasztása kerülendő, de napi 
3-5 dl vörösbor fogyasztása megenged
hető. (Francia paradoxon: az alkoholfo
gyasztás növeli a cirrhosisok számát, 
de csökkenti a cardiovascularis meg
betegedéseket.) Egyes vélemények sze
rint a korszerű táplálkozás sokba kerül, 
ez nem igaz, m ert ugyan drágább az 
étel, de kevesebb kell belőle. Felhívták a 
figyelmet a prevenció jelentőségére, jó 
lenne összekötni a biztosítást és a meg
előzést. Jelenleg a TB-nél nincs kocká
zatértékelés, mérlegelés. Bonusz pontot 
kellene adni az egészségesen, bizton
ságban élőknek. A biztosítók szerepet 
vállalhatnának az egészséges életmód
ra nevelésben. Hasznos lenne a bizto
sítótársaságoknak mérési modulokat 
kidolgozni a fittség, egészségi állapot 
mérésére (pl. szénhidrátszegény transz- 
ferrin, alvási apnoe szűrése), és ezek is
meretében bonus-malus pontok adása 
is lehetővé válna.

A kongresszus szép környezetben 
zajlott, bár az időjárás nem fogadott 
kegyeibe bennünket. Az első nap este 
remek fogadás zárta a tartalmas, bár 
kissé hosszúra nyúlt munkanapot.

Labancz Ágnes dr.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Humán Alapellátások Intézete (Gyön
gyös, Pesti u. 35. sz.) pályázatot hirdet 
1 fő  fogorvos részére, iskolafogászati 
feladatok ellátására.
Pályázati feltétel: fogorvosi diploma. 
Csatolandó:
-  fogorvosi diplomamásolat,
-  szakmai önéletrajzot is tartalm azó 
önéletrajz.
Bérezés: KJT szerint.
A pályázat benyújtásának határideje a 
megjelenéstől számított 30 nap. 
Pályázat benyújtása, további inform á
ció: Dr. H am m er István HAI igazgató. 
Tel: 37/311-383.

Az Ajkai Magyar Imre Kórház főigaz
gató főorvosa pályázatot hirdet az 
alábbi állások szakorvosokkal tö rté 
nő betöltésére:
-  anaesthesiologia-intenzív osztály: 
2 fő,
-  belgyógyászat: 1 fő
-  csecsemő-gyermekgyógyászat: 1 fő
-  pulmonologiai osztály: 4 fő 
Pályázati feltétel: orvosi diploma, 
szakorvosi képesítés.
Bérezés: a közalkalm azotti törvény 
szerint. Az anaesthesiologia-intenzív 
osztályon kiem elt bérezés, lakás meg
beszélés tárgyát képezi.
Pályázathoz csatolni kell: részletes 
szakmai önéletrajzot, végzettségről, 
szakképzettségről szóló okiratot, Orvo
si Kamara tagságáról szóló igazolást. 
Pályázatot a Magyar Imre Kórház fő
igazgató főorvosához (Ajka, Korányi 
F. u. 1. 8401) kell benyújtani a megje
lenéstől szám ított 30 napon belül.

dr. Küronya Pál 
főigazgató főorvos

A Főv. Önkormányzat Szt. János 
Kórház főigazgató főorvosa (1125 
Budapest, Diósárok út 1.) pályázatot 
hirdet a Krónikus Belgyógyászati Osz
tályon belgyógyász szakorvosi állásra. 
Bérezés megegyezés szerint, betölthe- 
tőség azonnal, valam int a Neuro- 
Pszichiátriai Osztályon dolgozó orvos 
számára.
Előnyben részesülnek, akiknek neu
rológiából vagy pszichiátriából szak
orvosi képesítésük van. További 
előnyt jelent az angol vagy német 
nyelvtudás.

Karolina Kórház-Rendelőintézet kór
házigazgatója pályázatot hirdet az 
alábbi orvosi állásokra:
-  Mozgásszervi rehabilitációs,
-  Röntgen,
-  Gyermekgyógyász,
-  Neurológus,
-  Anaesthesiologus szakorvosi állá
sokra,
-  Tüdőosztályra vezető főorvosi ál
lásra.

Feltétel: tüdőgyógyász szakvizsga, 
magyar állampolgárság, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
Bérezés az érvényes Kjt. szerint.
Az állások iránt érdeklődni dr. Vörös 
László kórházigazgató intézményve
zető főorvosnál lehet a 96/215-435-ös 
telefonszámon.

A MÁV Kórház Budapest (Podma- 
niczky u. 111.) felvételt hirdet az I. sz.
Belgyógyászati Osztályra ügyeletes

orvosi teendők ellátására kiem elt bé
rezéssel.
Jelentkezni lehet: a 269-56-56-os tele
fonszámon a 1181-es vagy 1710-es 
melléken, dr. Kertész Tamás osztály
vezető-helyettes főorvosnál.

5 éve jól m űködő budapesti orvosi 
vállalkozás foglalkozás-egészségügyi 
szakorvosokat (nyugdíjasok, közvet
lenül szakvizsga előtt állók is jelent
kezhetnek) alkalmazna, rugalm as 
m unkaidőben.
Tel./Fax: 420-6668.

A Budapesti Mentőszervezet orvos 
m unkatársat keres fő-, illetve részfog
lalkozásban is az ellátási területén 
m űködő felnőtt sürgősségi, háziorvo
si ügyeletekbe.
Jelentkezés személyesen, Budapest 
V., M arkó u. 22. II. em eleti titk á rsá 
gon.

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelő- 
intézet főigazgató főorvosa (5001 
Szolnok, Verseghy út 6-8.) pályázatot 
hirdet a Gastroenterologiai Osztályra 
1 fő  pályakezdő orvos részére.
Felvétel esetén: MÁV m enetkedvez
ményt biztosítunk.
A pályázat beküldési határideje: a 
hirdetés megjelenésétől szám ított 30 
nap.

Belvárosi gyerm ekorvosi m ag án ren 
delőbe szemészt, fül-orr-gégészt, 
gyógytornászt és logopédust kere
sek.
Tel.: 112-4538

MEGRENDELHETI külföldre bárhová, forintfizetés mellett

az ORVOSI HETILAP-ot
Magyar Posta Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iroda (HELIR) Budapest Vili., Orczy tér 1. 1900.
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Trigeminus neuralgia kezelése microvascularis dekompresszióval
Kuncz Ádám dr., Mencser Zoltán dr., Vörös Erika dr., Bodosi Mihály dr. 2051
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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

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

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.

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

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

Ortográfia. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írha
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.



Trigeminus neuralgia kezelése microvascularis dekompresszióval

Kuncz Ádám dr., Mencser Zoltán dr., Vörös Erika dr.1 és Bodosi Mihály dr.
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, Idegsebészeti Klinika (igazgató: Bodosi Mihály dr.) 
Radiológiai Klinika (mb. igazgató: Csernay László dr.)1

A szerzők 28 trigeminus neuralgiás beteg kezelésében 
alkalmazták a hátsó-scalai feltáráson át végzett m ic
rovascularis dekompressziós m űtéti módszert. Az ösz- 
szes beteget korábban carbam azepinnel kezelték, de 
többen közülük roncsolásos m űtéti kezeléseken is átes
tek. A diagnózis felállítása m inden esetben a pontos 
anamnézis felvételéből, CT vagy MR vizsgálatból, és 
újabban (17 esetben) a nervus trigeminus síkjában 
készített MR angiográfiás vizsgálatokból állt. A m űtéte
ket suboccipitalis retromastoidalis craniectomiás feltá
rásból végezték. A feltárások során 21 esetben artériás, 
4 esetben vénás, 2 esetben kevert (artériás és vénás), 1 
esetben arachnoidea köteg által okozott kompressziót 
találtak. A betegek átlagos követési ideje 30 hónap volt. 
A fájdalom azonnali megszűnése 1 eset kivételével be
következett. Két esetben (m indkettő vénás kompresszió 
volt) 6, illetve 12 hónap m últán, csökkent erősséggel a 
fájdalom kiújult. Ezen betegeknél a gyógyszeres kezelés 
azóta eredményes. Három esetben az arc hypaesthe- 
siáját észlelték, ezek közül egynek a cornea reflexe is 
károsodott, míg 2 esetben hypacusis, 1-1 esetben li- 
quorcsorgás, illetve cerebellaris oedem a alakult ki szö
vődményként. A microvascularis dekompressziót biz
tonságos és hatásos módszernek tartják a trigem inus 
neuralgia kezelésében, és ajánlják elvégzését azokban 
az esetekben, am ikor a gyógyszeres kezelés m ár nem  
hatásos, a beteg alkalmas az általános érzéstelenítésre, 
és a nervus trigem inus vascularis kompressziója egyér
telm űen kim utatható az MR angiográfiával.

Kulcsszavak: trigeminus neuralgia, MR angiográfia, micro
vascularis dekompresszió

A trigem inus neuralgia vagy arcidegzsába egyike a 
legkínzóbb fájdalmas roham oknak, s bár a kórkép évszá
zadok óta jól ism ert -  hisz a tüneteket Fothergill (9) m ár 
1776-ban nagy pontossággal leírta -  a valós patom e- 
chanizmus teljességgel ma sem tisztázott. Ily m ódon a 
gyógykezelésben sem alakulhatott ki egységes szemlélet, 
s m a is egymás m ellett láthatjuk a gyógyszeres terápiát, a 
destruktív m ódszereket és a különböző dekompressziós 
eljárásokat, utóbbiak között az úgynevezett microvascu
laris dekompressziós (MVD) műtétet.

Elsőként Dandy vetette fel 1932-ben írt tankönyvében 
(9), hogy a trigem inus neuralgia kórszárm azásában 
egyik lehetséges okként az ideggyöknek egyik cerebel
laris artériaág okozta összenyomatása szerepeltethető. A

Treatment of trigeminal neuralgia with microvascular 
decompression. The experience with a series of 28 pos
terior fossa exploration and microvascular decom pres
sion for trigeminal neuralgia is presented. All the pa
tients were treated with carbam azepine previously and 
some o f them  were operated  on by destructive me
thods. The diagnostic w ork-up consisted of an accurate 
history, CT or MRI in all cases, and recently (in 17 cases) 
the vascular compression of the trigem inal nerve was 
dem onstrated  directly by MR angiography in the plane 
of the trigem inal nerve. Microvascular decom pression 
was perform ed through a suboccipital retrom astoid 
craniotomy. At the operations 21 arterial, 4 venous, 2 
com bined (arterial + venous) and 1 arachnoid  band 
com pression were found. The mean follow up was 30 
m onths. Immediate pain relief was achieved in all cases 
but one, and there were two recurrences 6 and 12 
m onths later (both of them  were venous com pression), 
which have been controllable medically since then. 
There were 3 perm anent hypaesthesia of the face (one 
of them  w ith loss of corneal reflex), 2 hypacusis, 1 ce
rebrospinal fluid leakage and  1 cerebellar edem a as 
complications. Microvascular decompression is a safe 
and effective treatm ent for trigem inal neuralgia and 
advised if  the medical treatm ent is failed, the patient 
suitable for general anaesthesia, and there is the evi
dence o f vascular com pression of trigem inal nerve on 
MR angiography.

Key words: trigeminal neuralgia, MR angiography, microvas
cular decompression

gondolatot követve Gardner 1958-ban -  sikertelen kö
zépső koponyagödri beavatkozás után -  végzett dekom p
ressziót, bár nem elsődlegesen ezzel a szándékkal történt 
a feltárás (16). Az első m ai értelemben vett MVD-t 
ugyanő valósította meg 1966-ban (34). E m űtéti technika 
Janetta (20, 21, 23) m unkásságának köszönhetően  lett 
népszerű és vált egyre gyakrabban alkalm azott eljárás
sá.

H azánkban az első MVD-t 1973. március 1-jén Mérei 
végezte Janetta  aktív közreműködésével, később csak 
elvétve alkalm aztak MVD-t (31). A Szent-Györgyi Albert 
OTE Idegsebészeti Klinikáján 1989 óta 28 beteget kezel
tünk MVD-vel, ezen betegekkel szerzett tapasztalataink
ról szám olunk be.

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 33. szám 2051



1. táblázat: A betegek adatai

Sorsz. Név Nem
Életkor 
a műtét 
idején

Oldal és 
ág

Diagnosztika Tünetek
fennállása Tünet Korábbi terápia Műtéti lelet Szövődmény

Köve
tési

idő (hó)

1. Cs.F. ffi 68 В 1-2 CT, angio 13 év TD gyű., gli- ÁCS ág hypacusis 91
2. F.B. ffi 58 13 CT.MRI 7 év TD gyó., Frazier arteria basila- 80

3. W. M.-né nő 66 В 2-3 СТ 11 év TD gyó., gli. (4 X) ÁCS átmeneti n. 
VII. paresis

80

4. B.S. ffi 69 В 2 ст 5 év TD gyó.,gh,(2x) ÁCS ág 55
5. Sz. B.-né nő 62 12 СТ 13 év TD gyó- véna (2.3. ág 

átmetszés)
arc hypaesth., 
recid.

51

6. É. Gy. ffi 75 J 2-3 ст 17 év TD gyó., ex., gli. ÁCS ág + véna 46
7. T.L. ffi 41 J 2-3 ст 9 év TD gyó-, gli- ÁCS 45
8. J. Gy.-né nő 63 B3 СТ, angio 1 év TD gli. (2 X), gyó. ÁCS + véna 38
9. K.A. nő 46 В 1-2 СТ 23 év AF,TD gyó., gli. (3 X) 

th. (2 X)
véna hypacusis, recid. 33

10. P.J. nő 71 В 1-2 СТ 7 év AF gyó., gli. (4 x) ACAI 31
n. T.J. nő 38 В 1-2 СТ, angio 1 év TD gyó- véna 31
12. F. I.-né nő 69 В 2 СТ, MRI, MRA 2 év TD gyó-, gli- ACAI 29
13. B.A. ffi 71 J 1-2 СТ, MRI, MRA 8 év TD gyó- ÁCS 28
14. L.J.-né nő 55 Л -2 СТ, MRI, MRA 1 év TD gyó-gli- ÁCS recid., reop. 

(Dandy)
26

15. J. A.-né nő 71 J 2 CT, MRI, MRA 12 év TD gyó., ex., gli., 
ggl. sph.

ÁCS 24

16. C s. J.-né nő 56 В 2-3 CT, MRI, MRA 4 év TD gyó- ÁCS ág keratitis, arc 
hypaesth.

24

17. Sz. A. ffi 65 В 2-3 MRI, MRA 4-5 év TD ex., gyó. arachn.
köteg + arteria

24

18. N. A. nő 72 Л MRI, MRA 8 hó TD gyó-
gyó-

ACS 23
19. F.I. ffi 49 J 2 MRI, MRA 2 év TD ACS arc hypaesth.

átmeneti
hypacusis

22

20. D. L. ffi 59 Л MRI, MRA 5 év TD gyó., gli., ex. ACS 16
21. H.Z. ffi 48 J3 CT, MRI, MRA 7 hó TD gyó- ACS átmeneti

hypacusis
vertigo

12

22. B.F. ffi 54 В 2-3 MRI, MRA 7 év TD gyó- arteria basila
ris

átmeneti
tudatzavar

9

23. S. N. nő 34 J 2-3 MRI, MRA 2 év AF gyó- ACS 6
24. B.I. ffi. 69 J 2-3 MRI, MRA 5 év AF,TD gyó- véna 4
25. Sz. F.-né nő 44 Л -3 MRI, MRA 20 év TD gyó- ACS liquorrhoea 4
26. Cs.P. ffi 65 В 1 MRI, MRA 5 év TD gyó- ACS 3
27. B. J.-né nő 63 В 1-2 MRI, MRA 9 év TD gyó., gli (4 X) ACS 2
28. M. M.-né nő 84 Л -2 MRI, MRA 20 év AF,TD gyó., gli (2 X) ACS 2

Magyarázat: angio = agyi angiographia; MRA = MR angiographia; TD = tic douloureux; AF = arcfájdalom; gyó. = gyógyszeres kezelés; gli. = a Gasser-dúc glicerines 
roncsolása; Frasier = subtemporalis extraduralis gyökátmetszés; ggl. sph. = ganglion sphenopalatinium roncsolás; ex. = exhairesis; ÁCS = arteria cerebelli superior;
ACAI = arteria cerebelli anterior inferior

Betegek és módszerek

Jelen tanulmányunkban 28 trigeminus neuralgiás beteg vizs
gálati eredményeit, a MVD során észlelt műtéti leleteket és a 
műtétet követő eredményeket vizsgáltuk. A betegek adatait az 
1. táblázat tartalmazza.

A férfi nő arány 13:15. Az átlagéletkor 60,2 év, a legidősebb 
beteg 84 éves, a legfiatalabb 34 éves volt a műtét idején. Az arc
fájdalom 15 esetben a jobb, 13 esetben a bal, de minden esetben 
csak az egyik oldalon jelentkezett. A fájdalom 11 betegnél 1,17 
betegnél 2 trigeminuság beidegzési területére terjedt ki. A 
betegek mindegyike részesült carbamazepin kezelésben a 
MVD-t megelőzően, többeknél más sebészi kezeléseket alkal
maztak, úgy mint exhairesis, glicerines Gasser-dúc roncsolás, 
rádiófrekvenciás rhyzotomia, subtemporalis extraduralis gyök
átmetszés, de MVD nem fordult elő.

Fontos szempont volt a betegek kiválasztásánál, hogy az 
összes beteg úgynevezett essentialis tehát nem symptomás 
trigeminus neuralgiás volt. Ezt a műtét előtti vizsgálatok iga
zolták. Megjegyzendő, hogy három esetben a tünetek között 
nem szerepelt tic douloureux, de a fájdalom lokalizálódása és 
kiváltódása trigeminus eredetre utalt. Atípusos, nem trigemi
nus eredetű arcfájdalmak esetében műtétet nem javasoltunk.

A betegek átvizsgálása során kezdetben koponya CT, két 
esetben angiographia, majd a lehetőségek bővülésekor kopo
nya MRI, illetve a nervus trigeminis agytörzs közeli szakaszá
nak célzott MR angiográfiás vizsgálata történt (l.és 2. ábra).

A műtéteket általában oldalt- vagy hason fekvő helyzetben 
végeztük, egy beteget operáltunk ülő helyzetben. Az érintett 
oldalon suboccipitalis craniectomiás feltárásból felkerestük a 
nervus trigeminus cisternalis szakaszát, valamint a belépési

1. ábra: A kanyargós lefutású arteria basilaris okozta 
kompresszió a bal oldali nervus trigeminuson. Az axialis síkú 
MR angiográfiás felvételen az ideget egy, az eret kettő nyíl 
jelöli
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2. ábra: Az arteria cerebelli superior kanyarulatának a nervus 
trigeminushoz való közelségét jól mutatja a sagittalis síkú 
MR angiográfiás felvétel. Az ideget egyes, az eret kettős nyíl 
jelöli (p = pons)

zónát és az ideget komprimáló eret. A műtét során jól látható 
volt, hogy az ér az ideg megtöretését okozta, benyomatot hozott 
létre, némely esetben a portio majort két részre választotta. 
Gyakran az ideg feszülése az ér pulzációjával szinkronban vál
tozott. A két képletet felszabadítottuk, mobilizáltuk, majd zse
latin szivacs (Spongostan) lemezzel egymástól izoláltuk. Vénás 
kompresszió esetén, amennyiben más megoldás nem volt lehet
séges, a vénát koaguláltuk és átvágtuk. Egy esetben heges 
arachnoidea köteget fejtettünk le az idegről. Egy másik beteg
nél, amikor a vénás kompresszió nem volt meggyőző, a portio 
major 2. és 3. ágnak megfelelő részét átmetszettük. A műtét 
utáni időszakban a sebfájdalom miatt kellett analgetikumokat 
adni. A betegek 7-10 nappal a műtétet követően távoztak ottho
nukba. A követési idő 7,5 év és 2 hónap között, átlagosan 30 hó
nap volt.

Eredmények

A m űtétek során 21 artériás, 4 vénás, 2 kom binált (artéria 
és véna) és 1 arachnoidea köteg okozta kompressziót 
találtunk. Az artériák közül legtöbbször (19 esetben) az 
arteria  cerebelli superior, ritkábban (2 esetben) az arte
ria  cerebelli anterior inferior és az arteria  basilaris, a 
vénák közül a vena mesencephalica lateralis, vena pet
rosa superior rendszer (3 esetben) okozta a kompresszi
ót. A m űtétet követően egy beteg kivételével m indnek 
m egszűnt a fájdalma. A kivételt képező betegnél a műtét 
során az arteria cerebelli superior érkacsa által kettéosz
tott, a két részt mintegy 7 mm-re széttolt, húrszerűen 
kifeszített portio m ajort találtunk, amelynek egyik dis
talis része degeneráltnak tűnt. Mivel a fájdalm ak gyógy
szeresen nem  voltak befolyásolhatók, egy évvel az MDV 
után a portio  major teljes átmetszését is elvégeztük 
(Dandy-féle műtét). A beteg panaszai a beavatkozást kö
vetően is változatlanok m aradtak. Recidiva két betegnél 
alakult ki. Egyik beteg esetében, akinél a vénás komp
ressziót nem  tartottuk meggyőzőnek, és em iatt részleges 
idegátm etszést végeztünk a m űtétet követően fél évvel, a 
m ásik betegnél, akinek feltárása során vénás kompresz- 
sziót találtunk, a m űtét után  egy évvel jelentkeztek újra a 
tünetek. E két betegnél a fájdalmak Carbamazepin adásá

val uralhatok voltak, ezért újabb műtétet nem  végeztünk. 
A többi 25 esetben a fájdalom  az MVD óta eltelt időszak
ban (2 hó n ap -7  év, átlagosan 30 hónap) nem  jelentkezett.

Komplikációk
A m űtétet követő 1-3 napon át a liquorhypotonia miatt 
m inden betegnek fejfájásos és hányingeres panaszai 
voltak, egy esetben herpes labialis alakult ki. Négy beteg
nek átm eneti halláscsökkenése, egynek á tm eneti facialis 
paresise, egynek átm eneti szédülése jö tt létre, s ezek a 
tünetek csak hetek múlva szűntek meg. Egy esetben a 
műtétet követő harm adik napon súlyos tudatzavar 
alakult ki, amelynek hátterében CT-vizsgálat alapján 
nagyfokú cerebellaris oedem a állt. A tudatzavar három 
hét alatt m aradéktalanul gyógyult. Egy esetben a mastoid 
sejtek megnyílása miatt liquorcsorgás alakult ki, emiatt 
reoperációt és fibrinragasztóval (Tissucol) duraplasticat 
végeztünk. H árom  esetben m aradandó arcfél hypaesthe
sia jelentkezett, amely egynél cornea areflexiával, és ke- 
ratitissel társult. Az arcérzés megítélését több betegnél 
zavarta, hogy az MVD-t megelőzően végzett különböző 
roncsoló jellegű műtétek m iatt bizonyos fokú és jellegű 
érzészavar m ár kialakult. Ezekben az esetekben az MVD 
előtti állapot m űtét utáni változását vettük figyelembe. 
Anaesthesia dolorosa egyetlen MVD után sem alakult ki. 
A m űtét következtében haláleset nem fordult elő. Né
hány esetben lumbalis liquorlebocsátást végeztünk, ha a 
m űtéti területet feszesnek találtuk.

Megbeszélés

A trigem inus neuralgia patom echanizm usa m a sem tel
jesen tisztázott, emiatt egységes és általános kezelési 
módszer sem alakulhatott ki. Gardner (15), D andy  (8,9) 
elgondolásán elindulva saját klinikai tapasztalatai és m á
sok kísérletes eredményeinek alapján a trigem inus neu
ralgia okát a következőképpen magyarázta: az ideggyök 
enyhe kompressziója miatt transaxonalis excitáció jön 
létre, m iközben az axonalis vezetés nem gátlódik. Egyre 
több tapasztalat szól amellett, hogy a trigem inus neural- 
giák nagy részét a nervus trigem inus agytörzsi belépési 
zónájának kompressziója okozza. Különleges szerepet 
tulajdonítanak ezekben az esetekben a különböző érka
nyarulatoknak, amelyek elérve az ideget, a rra  pulzáló 
nyomást gyakorolnak.

A vascularis kompressziót a trigem inus neuralg ia ki
alakulásában anatóm iai és klinikai tanulm ányok bizo
nyítják (3,5 ,6 ,17,24,33,39). M indezek ellenére a vascu
laris kompresszió kóroki szerepét többen m egkérdő
jelezik, mivel kórbonctani vizsgálatok során gyakran ta
láltak érbenyom atot a nervus trigem inus agytörzsi belé
pési zónájában tünetm entes elhunytaknál is (10, 19, 25,
26). Ennek fordítottja is igaz, tehát trigem inus neuralgiás 
betegnél nem  észleltek sem vascularis sem m ás okból 
eredő érkom pressziót a m űtét során (22,37). Az úgyne
vezett idiopathias trigeminus neuralgia kialakulására -  
az utóbbiak figyelembevételével is -  valószínűnek látszik 
az az elmélet, m iszerint a hosszan tartó  vascularis kom 
presszió a nervus trigem inus helyi demyelinisatióját 
okozza, amely a szegmentális gátló interneuron m űkö
dési zavarához, valamint ektópiás ingerképzés kifejlő
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déséhez vezet. A megnövekedett afferens ingerületek szá
ma és a szegmentális gátlás károsodása a trigeminus érző 
m agjának túlműködéséhez vezethet, amelynek hatására 
m ár a norm ális inger is fájdalmas roham ot vált ki az a r
con (12,13,29).

A fentieket figyelembe véve kézenfekvőnek tűnik a 
betegség kezelése. A MVD oki teráp iának  látszik, ráadá
sul nem  jár az anatóm iai struktúrák roncsolásával, szem 
ben a többi m űtéti eljárással. Ez m agyarázza, hogy szá
mos destruktív beavatkozás (a nervus trigeminus kü lön
böző szakaszain történő átmetszés, vegyi, hő, sugár vagy 
m echanikus úton történő roncsolása, a tractus descen
dens nervi trigem ini bemetszése) m ellett egyre inkább 
teret nyer a nervus trigeminus dekompresszióját célzó 
m űtéti eljárás. Véleményünk szerint a műtét során el
sődlegesen arra kell törekedni, hogy az ideg közelében az 
arachnoidea által szorosan fixált eret mobilizáljuk, a k ép 
leteket válasszuk szét, távolítsuk el egym ástól amennyire 
csak lehet, hogy az eredeti anatóm iai helyzet a későbbi
ekben ne tudjon újból kialakulni. Ezt követően a képle
tek közé helyezett anyag (általában teflon vagy dacron 
lemez, saját anyagunkban cellulóz) az újonnan kialakí
to tt anatóm iai helyzetet segít rögzíteni, mindamellett, 
hogy a képleteket nem engedi újabb szoros kontaktusba. 
Moraci és mtsai 1992-ben írt közleményükben (30) az 
irodalom ban publikált legjelentősebb cikkek alapján 
összehasonlították a Gasser-dúc glicerines roncsolásá
val, a rádiófrekvenciás rhyzotomiaval és MVD-vel szer
zett tapasztalatokat. Ezek alapján az állapítható meg, 
hogy m indhárom  módszernél a szerzőktől függően je 
lentős szórás van a beavatkozás eredményességében, an 
nak  tartam ában és a szövődmények előfordulásában. 
Taha és Tew tanulm ányában (37) a rádiófrekvenciás rhy- 
zotom iat tartja az elsődlegesen választandó módszernek, 
m ert általában a beavatkozásnak ritkábbak a szövőd
ményei, viszont a dysaesthesia gyakrabban fordul elő 
m int MVD után. Ezek alapján egyik módszer sem m o n d 
ható kizárólagosan választandónak. A MVD ellen szól az, 
hogy nyílt koponyaműtétet kell végezni annak m inden 
lehetséges szövődményével. A m űté ti beavatkozásnak 
h atárt szabhat a beteg általános állapota. Az életkor ö n 
m agában nem  jelenthet m űtéti ellenjavallatot, és m egál
lapítható, hogy az idős betegek m űtét utáni szövőd
ményei nem gyakoribbak, m int a fiatalabbaknál (24).

A betegek átvizsgálásának elsődleges célja daganat, 
értorzképződmény, fejlődési zavar, multiplex sclerosis és 
egyéb trigem inus neuralgiát kiváltó ok kizárása. Az 
utóbbi időben a 3D-time of flight (TOF) MR angiográfiá- 
val lehetővé vált a neurovascularis kontaktus direkt k i
m utatása is (14,27,28,38). A vizsgálattal láthatóvá tehető 
a nervus trigeminus, a közelében futó artéria vagy véna, 
és az anatómiai helyzetből ado tt esetben kom presszióra 
lehet következtetni. A 3D-TOF MRA e célra tö rténő  al
kalmazása óta csak azoknál a trigem inus neuralgiás b e 
tegeknél végzünk MVD-t, akiknél a vascularis kom presz- 
szió a vizsgálattal igazolható.

A m űtéti szövődmények többnyire átm enetiek voltak. 
A m aradandó károsodások (az arc hypaesthesiája 3 eset
ben, ebből egy keratitissel) valószínűleg a nervus trige
m inus m űtéti traum atizációjának következménye, és 
arányban van a műtétet végző sebész tapasztalatával. 
Halláscsökkenés a kisagy operáció közbeni eltartása

okozta nervus acusticus megfeszüléséből adódhat. Négy 
esetben volt ez a szövődményünk, ebből kettő átm eneti 
volt. A halláscsökkenés kivédésében jelentős szerepet 
játszhat a m űtét alatti audiátoros kiváltott válasz vizs
gálat (4). A műtét utáni herpes labialis kialakulását 
többen em lítik 38-50%-ban is (24, 32). A liquorcsorgás 
az elégtelen durazárás és a m astoid sejtek megnyílásának 
együttes következménye volt. Az irodalom ban említett 
egyéb szövődmények (ataxia, abducens bénulás, troch
learis bénulás, facialis paresis, aphasia, arc dysaesthesia, 
fülzúgás, a trigem inus m otoros ágának sérülése (2,24,35, 
36) betegeinek esetében nem  fordultak elő.

A panaszok visszatérésének okait a kis esetszám miatt 
nem elemezhetjük, de szem betűnő, hogy a három  recidív 
eset közül kettőben vénás eredetű kompresszió volt. Ez 
megfelel az irodalomban talált adatoknak, ahol megem
lítik, hogy a vénás kompresszió okozta trigem inus neu
ralgia hajlamosabb a recidivára, mint az artériás eredetű 
(2,24,35,36). Annál a betegünknél, akinél az MVD-t kö
vetően a panaszok nem m úlnak el, a nyilvánvaló vascula
ris kompresszió mellett a trigem inus érző magjának m ű
ködészavara is feltételezhető (12), hiszen sem a MVD, 
sem az érző rostok átm etszése nem szüntette meg a fáj
dalmakat.

Szapiro és mtsai (35) a MVD eredményességét a beteg 
roham okban jelentkező fájdalmának megszűnésében 
látták. Az állandó arcfájdalm ak esetében az MVD csak 
58%-ban, míg a előző csoportban 95%-ban bizonyult 
hatásosnak (5 állandó arcfájásos betegünkből kettőnek 
újult ki a fájdalma). Amennyiben a fájdalom a trigem i
nus 2 vagy több ágának ellátási területére terjedt ki, úgy 
az szintén kedvezőtlen hatással volt a MVD eredményes
ségére (ezt az állítást anyagunkban nem  láttuk igazolt
nak). Ugyanígy, ha az érzészavar 2 vagy m indhárom  ágra 
kiterjedt, a műtét hatásfoka rosszabb volt, mint az 
érzészavar hiányakor vagy egy ág érintettsége esetén. A 
MVD előtt végzett más sebészi beavatkozások szintén 
kedvezőtlenül befolyásolták az eredményeket (1, 35). A 
m űtét során  talált kifejezett vascularis kompressziót m u
tató esetek jobban reagáltak a MVD-ra m int az enyhe 
kom pressziót mutatók (1,6,7,35). Mások szerint az utób
bi tény nem  szignifikáns (36). A tünetek fennállásának 
ideje Sun (36) szerint nem  befolyásolta a MVD hatá
sosságát míg Barba (1) és Barker (2) a kilenc, illetve nyolc 
évnél hosszabb ideje fennálló panaszok esetén rosszabb 
eredményeket kapott. A vascularis kompresszió helyének 
-  azaz, hogy a nervus trigem inus belépési zónájában 
vagy azon kívül vagy -  egyesek jelentőséget tulajdoníta
nak (33), mások (36) nem . A nem és életkor Barba (1) 
szerint nem  befolyásolja a beavatkozás sikerét, míg Bar
ker (2) szerint a nők hajlam osabbak a recidivára.

A bem utatott eseteink alapján elm ondható, hogy a 
MVD hatásos m ódszernek bizonyult a trigem inus neu
ralgia kezelésében. Míg a Gasser-dúc glicerines roncso
lását követően 15 hónappal betegeink fele m aradt fáj
dalom m entes (5,11), addig a MVD-t követően a 28 beteg 
közül 25 (89%) fájdalommentes 30 hónap átlagos követé
si idő alatt. Ez m indenképpen jó eredm énynek tekinthető 
annak tükrében, hogy a kiújuló fájdalmas roham ok a 
legtöbb esetben a m űtétet követő első két évben jelent
keznek (2) (itt azonban figyelembe kell venni, hogy 8 
betegünk követési ideje még nem érte el a 15 hónapot).
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Janetta betegeinek 80%-ában végleges fájdalommentes
séget, míg 10%-ukban a panaszok csökkenését érte el 
(22). Legújabb közleményükben (2) 1155 betegük hosszú 
távú (10 év) követését elemezve 70%-ban tapasztaltak 
kiváló eredményt. További 4%-ban időnként fájdalmak 
jelentkeztek, de ezen betegek sem szorultak gyógyszeres 
kezelésre.

Az irodalmi és a saját tapasztalatok alapján trigem i
nus neuralgiában az MVD biztonságos és hatásos keze
lési módszernek bizonyult, és a gyógyszeres kezelés ered
ménytelensége esetén -  amennyiben más ellenjavallat 
vagy fokozott kockázati tényező nem áll fenn -  a MVD-t 
tartjuk  a választandó elsődleges kezelési módszernek.
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a 6 hetes nyomdai átfutás miatt.
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m in d  a  s tim u lá lt  s a v s z e k r é c ió t .  V éd ő  h a t á s t  g y a k o ro l a  
g y o m o rn y á lk a h á r ty á ra .  H e l ic o b a c te r  p y lo ri-v a l s z e m b e n  
b a k te r io sz ta tik u s  h a tá s  é sz le lh e tő  in vitro , m ely  a  trifluoro- 
e t o x i - c s o p o r t t a l  h o z h a tó  ö s s z e f ü g g é s b e .  K ü lö n ö s e n  
g y o r s a n  é s  h a t á s o s a n  e n y h íti a  p e p t ik u s  la e s ió k  o k o z ta  
k e l le m e t le n  t ü n e t e k e t .  P e r  o s  g y o r s a n  f e l s z ív ó d ik ,a  
m ax im ális  p la z m a k o n c e n trá c ió  kb. 1 ,5 -2 ,2  ó ra  m ú lv a  a lakul 
k i. A p l a z m a f e h é r j é h e z  k ö tő d é s  9 7 % - o s .  A b io ló g ia i  
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H o s s z a n ta r tó  fa rm a k o ló g ia i  h a t á s s a l  r e n d e lk e z ik ,  m e ly  
tö b b  m in t 24  ó r á s  s a v s z e k ré c ió  g á t lá s t  b iz to s ít.  A  m á jb a n  
m e tab o lizá ló d ik . A k é t  fő  m e ta b o lit a  p la z m á b a n  a  szu lfo n  
é s  a z  5 -h id ro x i- la n so p ra z o l. A m e ta b o lito k  k o n c e n trá c ió ja  
a  l a n s o p r a z o l  k o n c e n t r á c i ó j á n a k  1 0 % - á t  t e s z i  ki. 
P lazm afe lezés i ideje: 1 ,3 -1 ,7  ó ra . A szék le tte l é s  a  v ize le tte l 
ü rü l ki. Á l la tk ís é r le te s  v iz s g á la to k b a n  k im u ta t tá k ,  h o g y  
k in e tik á já b a n  a z  e n te ro h e p a t ik u s  k ö rfo rg á sn a k  is  s z e r e p e  
v a n . A v iz e le tb e n  m á r  c s a k  a  m e tab o litja i ta lá lh a tó a k  m e g  
( le g g y a k ra b b a n  a z  5 -h id rox i-szu lfid , 5 -h id ro x i- la n so p ra z o l 
é s  a z  5 - h i d r o x i - s z u l f o n  m e t a b o l i t  k o n j u g á l t  v a g y  
k o n ju g á la tlan  fo rm á b a n ) . A fő  m e ta b o lito k  a  s z é k le tb e n  az  
5 -h id ro x i-s z u lf id  é s  s z u lf id . Á lla tk ís é r le te k  e r e d m é n y e i  
s z e r in t á t ju t  a z  a n y a te jb e .
H atóanyag: 3 0  m g  la n so p ra z o lu m  e n te ro s o lv e n s  g ran u la , 
k a p s z u lá n k é n t.
S e g é d a n y a g o k :  s z a h a r ó z ,  t i t a n - d io x id  f e s t é k a n y a g .  
J a v a lla to k : A g a s t r o - o e s o p h a e a l i s  re f lu x  b e t e g s é g  
g y ó g y í t á s a  é s  h o s s z ú t á v ú  k e z e l é s e .  U lc u s  d u o d e n i ,  
b e n ig n u s  u lc u s  v entricu li, reflux o eso p h a g itis ,  a  H2- re c e p to r  
a n ta g o n is tá k r a  n e m  r e a g á ló  e s e te k b e n  is . H e l ic o b a c te r  
p y lo ri e r a d ik á c ió ja  a  f e ls ő  g a s tro in te s t in a l i s  t r a k tu s b ó l  
n y o m b é lfek é ly es  b e te g e k  e s e té b e n  m eg fe le lő  an tib io tikum  
k o m b in á c ió b a n .
E lle n ja v a lla to k :  H a tó a n y a g  i r á n t i  t ú l é r z é k e n y s é g .  
T e r h e s s é g .  S z o p t a t á s .  G y e rm e k k o r  ( e le g e n d ő  k lin ika i 
t a p a s z t a l a to k  h iá n y á b a n ) .  R o ssz in d u la tú  g y o m o rfe k é ly , 
m a lig n u s  o e s o p h a g u s  m e g b e te g e d é s .
A dagolás: G a s tro -o e s o p h a g e a l is  re f lu x b e te g sé g : jav a so lt  
a d a g  1 - s z e r  3 0  m g  (1 k a p s z u la )  n a p o n ta ,  4  h é te n  á t .  A 
b e t e g e k  tö b b s é g e  a z  e l s ő  k e z e lé s  s o rá n  m e g g y ó g y u l .  
A m en n y ib en  m é g s e m , v á lto za tlan  d ó z is sa l to v á b b i 4  h e te s  
k e ze lé s  a d h a tó .  H o ssz ú  távon , a  b e te g  reakc ió já tó l fü ggően , 
n a p i e g y s z e r i  3 0  m g - o s  fe n n ta r tó  k e z e lé s  a d h a tó .  U lcu s 
d u o d e n i:  n a p o n ta  1 - s z e r  3 0  m g  (1 k a p s z u la ) ,  4  h é te n  á t. 
U lc u s  v e n tr ic u li: n a p o n ta  1 - s z e r  3 0  m g  (1 k a p s z u la ) ,  8 
h é te n  á t .  H e l ic o b a c te r  py lori e r a d ik á c ió ja :  7  n a p ig  ta r tó  
k e z e l é s  m e l l e t t  a  k ö v e tk e z ő  k o m b in á c ió  b iz o n y u l t  
h a tá s o s n a k :  N a p o n ta  2 - s z e r  30  m g  la n s o p ra z o l ,  p lu s z  a  
k ö v e tk e z ő  an tib io tik u m o k  közül k e ttő :  C h la r ith ro m y c in  2- 
s z e r  250  m g  é s  am oxycillin  2 - s z e r  1 g , v a g y  m e tro n id a z o l 
2 -s z e r  4 00  m g . A le g jo b b  (akár 9 0 % -o t is  e lé rő ) e ra d ik á c ió s  
rá tá t  c h la rith rom ycin  é s /v a g y  am oxycillin vag y  m e tron idazo l 
kom bin ác ió jáv a l ta p a sz ta ltá k .  A fen ti k o m b in á c ió  a  je len leg  
é r v é n y e s  s z a k m a i  á l l á s p o n to t  k é p v is e l i .  A z o p t im á l is  
s a v g á t ló  h a tá s ,  a  le h e tő  le g g y o r s a b b  tü n e t i  e n y h ü lé s  é s  
g y ó g y u lá s  é rd e k é b e n  a  k a p sz u lá t  reg g e l, é tk e z é s  e lő tt  kell 
b e v e n n i. A k a p s z u lá t  e g é s z b e n  kell lenye ln i, n e m  s z a b a d  
ö s s z e tö rn i  v a g y  ö s s z e rá g n i .  A k a p s z u lá t  n a p o n ta  1 - s z e r  
kell b e v e n n i ,  k iv é v e  a  H. p y lo ri e r a d ik á c ió ja  ja v a l la to t .  
S ú ly o s  m á jk á ro s o d á s  e s té n  a  la n so p ra z o l m e ta b o liz m u s a  
le lassu l, nap i 30  m g  a d á s a  m ellett k um ulác ió t n em  észleltek , 
d e  ilyen e s e te k b e n  a  n a p i d ó z is  n e  h a la d ja  m e g  a  3 0  m g- 
o t.  N em  s z ü k s é g e s  m ó d o s í ta n i  c s ö k k e n t  v e s e fu n k c ió jú  
b e te g e k  e s e t é b e n  s e m .
M e llé k h a tá so k : R itk á n  fe jfá já s ,  tre m o r ,  á lm a t la n s á g ,  
d i a r r h o e a ,  h a s i  f á jd a lo m ,  d y s p e p s i a ,  s z á j s z á r a z s á g ,  
o b s tip a tio , fla tu len tia , n a u se a , e m e s is , c a n d id ia s is , vertigo, 
f á r a d ts á g é rz é s ,  b ő rk iü té s , u rticaria , p ru ritu s , a  m ájfu n k c ió s  
v iz s g á la to k  é r t é k e in e k  á tm e n e t i  e m e lk e d é s e .  N é h á n y  
e s e tb e n  a r th ra lg ia , p e r ip h e r ia s  o e d e m a , d e p r e s s io ,  ritkán  
h a e m a to lo g ia i  e lv á lto z á so k : a n a e m ia , th ro m b o c y to p e n ia ,  
eosin o p h y lia , leu c o p e n ia . R itkán s á rg a s á g ,  g y n a e c o m a s tia , 
láz , h ú g y s a v -  é s  k o le s z te r in s z in t e m e lk e d é s  le h e ts é g e s .  
G y ó g y szer k ö lc sö n h a tá so k : A la n s o p ra z o l a  c y to c h ro m  
P 4 5 0  g y e n g e  in d u k to ra ,  e z é r t  e g y id e jű  a d á s a  e s e t é n  
k ö lc sö n h a tá s  lé p h e t fel o rális fo g am zásg á tló k k a l, fenitoinnal, 
t e o f i l l in n e l ,  o r á l i s  a n t i c o a g u l a n s o k k a l ,  w a r f a r in n a l  
( e g y ü tta d á s k o r  ó v a to s s á g  sz ü k sé g e s ) . A z a n ta c id u m o k  é s  
a  sz u k ra lfa t  c s ö k k e n th e t i  a  b io lóg ia i h a s z n o s í th a tó s á g á t ,  
e z é r t  le g a lá b b  1 ó ra  e lté ré s n e k  kell len n ie  a  k é t  g y ó g y sz e r  
b e v é t e l e  k ö z ö t t .  N e m s z te r o id  g y u l l a d á s g á t ló k k a l  é s  
d ia z e p a m m a l k lin ik a ilag  sz ig n if ik á n s  k ö l c s ö n h a tá s t  n e m  
ta p a s z ta l ta k .
F ig y e lm e z te té s :  E n y h e  g y o m o r -b é lp a n a s z o k  e s e t é n  a  
L a n s o n e  a d á s a  n e m  in d o k o l t .  M a l ig n i tá s t  a  k e z e l é s  
m e g k e z d é s e  e lő t t  ki kell z á rn i. A L a n so n  k a p s z u la  a d á s a  
a  tu m o r o s  tü n e t e k e t  e lfe d h e ti .  T ú lé r z é k e n y s é g i  re a k c ió  
e s e t é n  (k iü té s , p ru r itu s ) , ill. a  m á je n z im e k  a k t iv i tá s á n a k  
k ó ro s  fo k o z ó d á s a  e s e t é n  a  k e z e lé s t  f é lb e  kell sz a k íta n i. 
Ó v a to sa n  a lk a lm a z h a tó  a  k ész ítm én y  m á jk á ro s o d á s  e se té n , 
v a la m in t  i d ő s  b e t e g e k n e k ,  m ive l u tó b b ia k  e s e t é b e n  a  
g a s tr in  s z e k ré c ió  é s  m á s  é le ttan i fu n k c ió k  c sö k k e n é s é v e l  
kell s z á m o ln i. Á lla tk ís é r le te s  m o d e llb e n  p a tk á n y o k o n  az  
e n te ro k ro m a f f in s z e rű  s e j te k  h y p e rp la s iá já t  é s  c a rc in o id  
tu m o r  m e g je le n é s é t figyelték  m e g  la n so p ra z o l e g é s z  é le ten  
á t  ta r tó  n a g y  a d a g b a n  tö r té n ő  a lk a lm a z á s a  s o rá n .  H um an 
v iz s g á l a to k b a n  h o s s z a n ta r tó  k e z e l é s  m e l le t t  h a s o n ló  
j e le n s é g e t  n e m  é sz le lte k .
T úladagolás: N in cs a d a t  a  tú la d a g o lá s  h a tá s á ró l,  d e  nap i 
1 2 0  m g  l a n s o p r a z o l t  is  j e l e n t ő s  m e l l é k h a t á s  n é lk ü l 
a d a g o l t a k .  S z ü k s é g  e s t é n  t ü n e t i  t e r á p i a  v é g z e n d ő .  
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ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

Az emberi paraoxonáz enzim polimorfizmusa 
és klinikai jelentősége
Renczes Gábor dr.1, Róna Kálmán dr.1, Szabó Ildikó dr.2, Somogyi Anikó dr.3
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Budapest, Klinikai Farmakológiai Részleg 
(igazgató: Gachályi Béla dr.)1
Bethesda Gyermekkórház, II. Belgyógyászati Osztály, Budapest (osztályvezető főorvos: Szabó Ildikó dr.)2 
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A hum án szérum paraoxonáz enzim (PON) a farm ako- 
genetikai polim orfizm ust m utató enzimek egyike. 
Eddigi ism ereteink szerint az enzim gátolja a lipidper- 
oxidációt, a lipidanyagcserére kifejtett hatásai vagy más 
patogenetikai mechanizm us révén -  pedig részt vehet a 
diabetes mellitus és az ischaemiás szívbetegség kórok- 
tanában.

Kulcsszavak: paraoxonáz, diabetes mellitus, ischaemiás szív- 
betegség

Az em beri szérum ban található észteráz enzimeket a 
szerves arilészter-expozíció (paraoxon, soman, sarin, di- 
isopropil-íluorofoszfát stb.) során m utato tt viselkedésük 
alapján két csoportra osztják: az „A” típusú enzimek el
bontják ezeket az anyagokat, míg a „B” csoportú enzi
m eknek -  amilyen pl. a kolinészteráz -  ezek a vegyületek 
inhibitorai (15).

Az előbbi csoportba tartozik paraoxonáz (PON) enzim 
(az Egységes Enzim-nómenklatúra szerint: ЕС З.1.1.2.). Az 
enzim a paration toxikus metabolitját, a paroxont hidro- 
lizálja (9). Felismerését is ennek a tulajdonságának köszön
heti: régóta ismert volt az a tény, hogy a szerves foszfor- 
savészterekkel foglalkozó mezőgazdasági munkások közül 
egyesek -  azonos expozíció mellett -  könnyen mérgezést 
szenvedtek e vegyületektől, mások pedig nem. Az ekkor 
megkezdett kutatások során azonosították a paraoxonáz 
enzimet, és bizonyították a mérgezésre való hajlam együtt- 
járását az enzim alacsony aktivitásával. A paration meta- 
bolizmusát az 1.ábrán vázoljuk. Az enzim természetes 
szubsztrátját a mai napig nem  sikerült azonosítani.

A 80-as évek közepén a paraoxonáz enzim akkor 
került az orvosi érdeklődés középpontjába, amikor felis
m erték, hogy a paraoxonáz génje szoros kapcsolatban áll 
a cysticus fibrosis kialakulásáért felelős génnel, mely a 7. 
krom oszóm án helyezkedik el (8). Ham arosan kiderült 
azonban, hogy ez a kapcsolat korántsem olyan szoros, 
m int azt először gondolták. Ezt követően a PON vizsgála
ta háttérbe szorult, annak ellenére, hogy a kutatások 
eredményei alapján m ár ekkoriban felvetődött, hogy a 
PON alacsony aktivitásából esetleg következtetni lehet a 
szívinfarctusra való hajlam ra (15).

Rövidítések: PON = paraoxonáz; apoj = apolipoprotein J; kDa = kilo- 
dalton

Polymorphism and clinical significance o f the human 
paraoxonase enzyme. The hum an serum  paraoxonase 
(PON) in one of the enzym es showing pharm acogene- 
tic polym orphism . According to our present knowledge 
the enzym e inhibits the lipidperoxydation and through 
its effect on the lipid m etabolism  or another pathoge
netic m echanism  may take p a rt in the pathogenesis of 
diabetes mellitus and ishaem ic heart disease.

Key words: paraoxonase, diabetes mellitus, ischaemic heart 
disease

1. ábra: A paration metabolizmusa

Az elm últ néhány év vizsgálatainak eredményei arra 
utalnak, hogy a PON (bár részleteiben még nem  tisztá- 
zottan) befolyásolja a lipidek anyagcseréjét és -  való
színűleg e hatásán keresztül -  az atherogenesist, az 
ischaemiás szívbetegségek, valam int a diabetes mellitus- 
patogenezisét is (1, 12-14, 18). Ez a felfedezés alapozta 
meg a napjainkban e tém ában folyó kutatásokat.

A paraoxonáz polimorfizmusa

Az egyes egyének között a külvilágból a szervezetbe jutó kémi
ai anyagok (gyógyszerek, vegyszerek, táplálék-alkotóelemek 
stb.) enzimatikus lebontásának ütemében jelentős eltérések 
vannak. Különösen igaz ez azoknak az enzimeknek az eseté
ben, amelyek termelődését egy allélpár irányítja (más kifejezés
sel: monogenetikus kontroll alatt állnak). Ilyen esetekben az 
egyik (vagy mindkét) alléi sérülése/mutációja esetén az általuk 
kódolt enzim („vad” típusú enzim) egyáltalán nem termelődik, 
vagy jelentősen csökkent aktivitású mutáns enzimvariáns(ok) 
jön(nek) létre. A végeredmény mindenképpen az enzim által
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lebontható vegyületek metabolizmusának lassulása, ami több
nyire jól felismerhető laboratóriumi módszerekkel, de mel
lékhatások fellépése, illetve a gyógyszerhatás elmaradása is 
utalhat rá. E jelenséget más kifejezéssel farmakogenetikai poli
morfizmusnak is szokás nevezni.

A PON aktivitásában kifejezett farmakogenetikai polimorfiz
mus érvényesül, jelentős interetnikai különbségekkel (4,9,16).

Eddigi ismereteink szerint az enzim keletkezéséért felelős 
gén csak a májban expresszálódik (4). Az enzim aktivitása 
alapján kezdetben két csoportot különítettek el. Az „A” típusú 
PON aktivitása alacsony, míg a „B” típusúé magas (16). A popu
lációs gyakorisági hisztogramok elemzése alapján ma már 
elkülönítünk egy átmeneti metabolikus sebességű, „AB” hete- 
rozigóta csoportot is. Az „A” és „B” enzimizotípusok között a 
különbség mindössze egyetlen arginin-glutamin csere a 192-es 
pozícióban, aminek következtében a „A” típusú PON esetében 
nem jön létre egy aktív centrumként funkcionáló intramole- 
kuláris cystein-híd (19,22).

A különböző európai népek körében végzett vizsgála
tok szerint a lassú és gyors metabolizálók aránya közel azonos 
az öszes vizsgált országban (A génfrekvenciákat paiacsony= 
0,67-0,78, illetve qmagas = 0,22-0,33 értékűnek találták).

Arab, afgán, indiai, sri-lankai és palesztin populációkban a 
lassú metabolizálók (poor metaboliser -  PM) aránya az euró
paihoz hasonló. A négerek és a keleti népek körében alig van 
lassú metabolizáló, míg találtak néhány olyan csoportot (egy 
közép-amerikai indián törzset, valamint néhány izoláltan élő 
afrikai törzset), akik között egyáltalán nem találtak lassú me- 
tabolizálót (5,9,16).

Szórványos adataink vannak a PON fenotípusok különböző 
életkori csoportokban történő megoszlásáról. Ezen adatok 
alapján úgy tűnik, hogy a gyermekek körében több a gyors me
tabolizáló (extensive metaboliser -  EM), vagyis В és AB fenotí- 
pusú, mint a felnőttek körében (1. táblázat) (25). A jelenség 
magyarázatát nem ismerjük, a feltételezések szerint az enzim 
„érési” folyamata állhat a háttérben.

1. táblázat: Paraoxonáz fenotípusok megoszlási gyakorisága 
gyermek és felnőtt populációkban

Fenotípus Gyermekek Felnőttek

„A” fenotípus (alacsony aktivitás): 19% 42%
„AB” fenotípus (heterozigóta): 64% 42%
„B” fenotípus (magas aktivitás): 17% 16%

A paraoxonáz aktivitás meghatározása

A gyakorlatban elsősorban az Eckerson által leírt spektrofo
tometriás módszer terjedt el. A fenotípusok elkülönítésének pon
tosabbá tétele érdekében a módszert többen és többször is mó
dosították (3, 6-7). E módszerek révén a különböző aktivitású 
PON izoenzimeket minőségi különbségeik alapján el lehet egy
mástól különíteni. A paraoxonáz enzimaktivitás stimulálható 1 M 
konyhasóval, kalciumion kelátorokkal és fenil-acetáttal is.

Emellett a legutóbbi időben más módszereket is kidolgoz
tak a PON mennyiségi meghatározására, illetve specifikus akti
vitásának mérésére (2,17). E módszerek azonban a gyakorlat
ban nem terjedtek el.

A paraoxonáz és a zsíranyagcsere kapcsolata

Az em beri humán szérum  lipoproteinjeinek tanulm á
nyozása során igazolták, hogy az apolipoprotein J-t 
(apoj) tartalm azó HDL-frakciókhoz társul egy kb. 44 
kDa-os protein. Ez a protein egy glikozilált m onom er 
polypeptid, amelyet N -term inális szekvenálás segítségé
vel azonosítottak a PON-nal (12).

In vitro vizsgálatokban azt is kim utatták, hogy a HDL 
koleszterinnel társult PON gátolni képes az LDL oxidá
cióját (21). Az in vivo vizsgálatokból hasonló kép rajzoló
dik ki: ma azt gondoljuk, hogy a HDL koleszterin -  és a 
hozzá asszociált PON -  azáltal fejti ki antiatherogén ha
tását, hogy gátolja a lipidperoxidációt, illetve a lipidper- 
oxidok felszaporodását az LDL-en (13,16).

Normolipaemiás populáció genetikai térképezése 
alapján bizonyítottnak tekinthető, hogy a plazma lipopro- 
teinek szintjének fenntartásában ugyan szerény, de szigni
fikáns szerepe van a PON -  genetikailag determinált -  ak
tivitásának. A PON polimorfizmus önmagában a vizsgált 
populációban észlelt összes lipoprotein-rendellenességek 
körülbelül 1%-áért tekinthető felelősnek (10,11).

Terhes nők  bevonásával végzett vizsgálatban azt is ki
m utatták, hogy a terhesség folyamán jelentős m értékben 
megnő a szérum  triglicerid-szintje és PON aktivitása, 
míg a HDL és LDL koleszterin szintje csak kisebb m ér
tékben emelkedik. Az eredm ények feldolgozása során 
kiderült, hogy a 28. terhességi héten mért trigliceridszint 
és PON aktivitás, valamint a születési súly között negatív 
korreláció áll fenn. Ennek alapján feltételezhető, hogy a 
PON esetleg részt vehet annak az energiaigénynek a ki
elégítésében is, amit a magzat az anyai trigliceridaem iá- 
ból fedez (18).

A paraoxonáz polimorfizmus jelentősége egyes 
betegségek patogenezisében

A PON aktivitása és egyes betegségek patogenezise kö
zötti kapcsolatot az eddigiekben kevesen vizsgálták. Az 
irodalom ban fellelhető adatok alapján a zsíranyagcserén 
kívül két betegségcsoport, az ischaemiás szívbetegség és 
a diabetes mellitus kialakulásában vethető fel a PON 
részleges oki szerepe.

McElveen és mtsai már egy évtizede feltételezték, hogy a 
PON enzim alacsony aktivitása és az ischaemiás szívbeteg
ség között kapcsolat van. Kiderült ugyanis, hogy a myocar- 
dialis infarctuson átesett betegek PON aktivitása szignifi
kánsan alacsonyabb, mint a kontroll személyeké (15).

Secchiero és mtsai az infarctus alakulásának hossz
metszeti követése során vizsgálták a PON aktivitásának 
változásait (20). E vizsgálatban az infarctust követő akti
vitásváltozások mértékét nem  találták ugyan elégséges
nek a PON-aktivitás önálló prognosztikai tényezőként 
történő értékeléséhez, de felvetik, hogy -  az alacsony 
HDL koleszterinszinthez hasonlóan -  az alacsony PON 
aktivitás is egyike lehet e betegség rizikófaktorainak.

Szabó és mtsai a genetikai tényezők szerepére hívják 
fel a figyelmet abban a vizsgálatban, m elynek során 
egészséges gyermekek olyan csoportjainak paraoxonáz 
fenotípus megoszlását vizsgálták, akik családjában nem 
volt infarctus, illetve akik egyik szülője átesett myocar- 
dialis infarctuson. E vizsgálatból kiderült, hogy -  nátri- 
um -kloridos aktiválással vizsgálva az enzim működését 
-  az utóbbi csoportba tartozó gyermekek között több 
volt az alacsony aktivitású fenotípusba tartozó, mint a 
kontrollok között (23, 24). Egy másik vizsgálat szerint 
pedig a magas aktivitású PON enzimre hom ozigóta („B” 
fenotípusú) személyekhez képest a heterozigóták („AB” 
fenotípus) kockázata 1,6-szeres, míg az alacsony aktivi
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tású PON-ra homozigóta („A” fenotípusú) személyek 
kockázata 2,5-szeres arra, hogy életük folyamán corona
ria-betegekké váljanak (19).

Diabeteses betegekben a PON aktivitás alacsonyabb, 
m int egészségesekben. A legalacsonyabbnak azokban a 
diabeteses betegekben találták az ezim aktivitását, akik
nek peripheriás neuropathiájuk is volt (1). A jelenséget 
farm akogenetikai okkal m agyarázni az eddigi adatok 
alapján nem  lehet, ezért feltételezik, hogy a HDL-PON 
kapcsolódás nem  tisztázott jellegű zavara állhat a háttér
ben, ami befolyásolja a komplex aktivitását.

Az em beri szérumban található „A” típusú arilészterá- 
zok közé tartozó paraoxonáz (PON) enzim a toxikus 
peszticidek interm edier m etabolitjainak tovább-hidro- 
lizálásán kívül -  a rendelkezésre álló adatok szerint -  
több betegség (nevezetesen az ischaemiás szívbetegség, a 
diabetes mellitus) patogenezisében is oki tényező lehet. E 
hatásainak hátterében feltételezhetően az enzim nek a li- 
pidperoxidációt gátló hatása áll.

A PON képződése m onogenikusan determ inált. A 
farmakogenetikai fenotipizálás alapján két alap-fenotí- 
pus (továbbá egy heterozigóta interm edier fenotípus) 
különíthető el. Az eddigi kutatások eredményei alapján a 
farm akogenetikai fenotípusba tartozásnak jelentősége 
lehet a m ár em lített betegségek iránti fogékonyságban, il
letve a betegségek szövődményeinek kialakulásában is. A 
lassú metabolizálók coronariabetegség-rizikója is jelen
tős m értékben nagyobb m int a gyors metabolizálóké. Az 
állatokon végzett vizsgálatok eredményei arra utalnak, 
hogy az igen kis m értékben különböző két enzim típus 
környezeti hatásokra bekövetkező expressziója is szigni
fikánsan különbözik.

A hum án szérum  paraoxonáz enzimeinek további 
vizsgálata közelebb vihet a diabetes mellitus és az ischae
miás szívbetegségek patogenetikai hátterének m egism e
réséhez.

A fenti munka a Semmelweis OTE 7. Doktori Programja 6. 
alprogramjához („A szénhidrát- és lipidanyagcsere kapcsolata 
a szabadgyökös reakciókkal és szerepük az arteriosclerosis 
kialakulásában”) csatlakozó kutatási program része.
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A DIAGNOSZTIKA KÉRDÉSEI

Az újszülöttkori májhaemangioma diagnosztikája

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

A májhaemangiomák ritka, jóindulatú, spontán reg- 
rediáló vascularis tumorok, melyek mind morphologiai, 
m ind klinikai megjelenésükben jelentős eltéréseket m u
tathatnak. Újszülöttkorban igen nagy méretűek lehetnek, 
arteriovenosus fistulaként működve masszív A-V shun- 
töt, szívelégtelenséget okozhatnak. A képalkotó diagnosz
tikai megközelítésnek több lehetősége van, ultrahang 
(UH), komputertomográfia (CT), dinamikus és statikus 
máj szcintigráfia, szelektív máj angiográfia és mágneses 
rezonancia (MR). Az infantilis májhaemangioma diag
nózisa UH, Doppler és CT megjelenése alapján az esetek 
nagy részében felállítható. Amennyiben a képalkotó vizs
gálatok segítségével nem diagnosztizálható egyértelmű
en az elváltozás benignus vagy malignus természete, a 
szövettani vizsgálat elkerülhetetlen. A szerzők három eset 
kapcsán ismertetik a diagnosztikai lehetőségeket és ne
hézségeket. Mindhárom esetben különböző UH képet 
láttak, két esetben típusos, egy esetben atípusos CT meg
jelenéssel. Két betegnél a haemangiomában nem észleltek 
Doppler jelet. Bár a haemangioma UH megjelenése nem 
specifikus, és a diagnózis felállításához önmagában nem 
m indig elegendő, a követésre mindenképpen alkalmas 
módszer, Doppler-vizsgálattal kiegészítve.

Kulcsszavak: májhaemangioma, haemangioendothelioma, 
újszülött, ultrahang

A m ájhaem angiom ák ritka, jóindulatú, spontán regre- 
diáló vascularis tum orok, melyek m ind morfológiai, 
m ind klinikai megjelenésükben jelentős eltéréseket m u
tathatnak (4, 13). Újszülöttkorban igen nagyméretűek 
lehetnek, arteriovenosus fistulaként működve, masszív 
A-V shuntöt, szívelégtelenséget okozhatnak.A diagnosz
tikai megközelítésnek több lehetősége van, ultrahang 
(UH), kom putertom ográfia (CT), dinam ikus és statikus 
máj szcintigráfia, szelektív máj angiográfia, mágneses re
zonancia (MR).

Az infantilis májhaem angiom a diagnózisa UH, Dopp
ler és CT megjelenése alapján az esetek nagy részében 
felállítható. Amennyiben a képalkotó vizsgálatok segít
ségével nem  diagnosztizálható egyértelm űen az elvál
tozás benignus vagy malignus term észete, a szövettani 
vizsgálat elkerülhetetlen.

A tum or alapvetően jóindulatú, spontán regrediál, ill. 
teljesen eltűnik, de súlyos klinikai tünetek esetében te
rápia szükséges. Az esetek egy részében bőrhaem an- 
giom ák is észlelhetők.

Imaging o f neonatal hepatic hemangioma. The hepatic 
hem angiom as of infancy are rare, benign vascular tu 
mours, differentiated in their m orphologic and  clinical 
appearances. They may m anifest either as asym pto
matic liver masses, or with the potentially fatal compli
cation o f congestive heart failure. They can be large in 
infancy, act as arteriovenous fistulas and m ay result in 
massive arteriovenous shunt. Multiple im aging m odali
ties have been employed in the diagnosis, including ult
rasonography (US), com puted tom ography (CT), ra
dionuclide studies, angiography, m agnetic resonance 
(MR) im aging. Generally the US, Doppler and  CT ap
pearances of hepatic hem angiom as may be diagnostic. 
Biopsy in  often needed for diagnosis, especially if clas
sic signs and  symptoms are lacking. The diagnostic 
possibilities and difficulties in three patients are dis
cussed. Different US images were present in all three 
cases, w ith atypical CT appearance in one. D oppler sig
nals were lacking in two cases. Sonographic appearance 
of infantile hepatic hem angiom a is variable, non-spe
cific, but Dopple US is useful as a non-invasive m ethod 
in the follow-up of hemangiomas.

Key words: liver hemangioma, hemangioendothelioma, 
neonate, ultrasound

Esetismertetés

1. eset
К. N. sectio caesareaval született érett fiú, születési súly: 3500 
gr., Apgar 7/10. Klinikai tünetei: hepatomegalia, cardialis de- 
compensatio, tachypnoe. Laboratóriumi leleteiből: Hgb: 160 
g/dl; Ht: 48%; thr.: 126 G/l. Normális májfunctiós értékek. Hasi 
ultrahangvizsgálat: (Hitachi EUB 555) hepatomegalia, a jobb 
lebenyben 4 x 4 cm nagyságú, gazdagon erezett inhomogen, 
szolid térimé. A hozzá vezető a. hepatica tág, benne magas amp
litúdójú, turbulens áramlás mérhető. Az elvezető vastag ér a 
jobb pitvar előtt ömlik a vena cava inferiorba (VCI), mérhetet
lenül magas amplitúdójú, turbulens áramlással. Igen tág vena 
hepaticák. A jobb és bal lebeny határán 17 mm-es echószegény 
képlet, a két térimé között gazdag érösszeköttetés (Ha ábra).

Hasi helicalis CT (General Electric Prospead VX): a jobb 
májlebeny nagy részét elfoglaló 30 x 34 mm-es hypodens té
rimé, kontrasztanyag adása után széli halmozást mutat, késői 
felvételeken ismét hypodenssé válik. Vastag ér vezet a VCl-ba 
(1/b ábra).

Therapia: keringéstámogatás. Három nap múlva a beteg 
klinikai állapota stabilizálódott. A kontroll UH-vizsgálatok 
során a haemangioma nagysága fokozatosan csökkent, az a. he-
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patica nagysága és az áramlás normalizálódott. Egy hónapos 
korban a 2 X 2 cm-es térimében minimális áramlás mérhető, 
meszesedésre utaló echodens képletek jelentek meg.

Három hónapos korban a jól fejlődő csecsemőnél normális 
nagyságú máj, a jobb lebenyben 1 cm-es területen echodens 
képletek, hangárnyékkal (1/c ábra).

i a t i _

1 /a ábra: 1. eset, UH kép, transversalis metszet: a jóbb 
májlebenyben inhomogen, szolid térimé

1/b ábra: CT kép, coronalis reconstructio: hypodens térimé, széli 
kontraszthalmozással, vastag ér vezet a vena cava inferiorba

1/c ábra: UH kép, transversalis metszet: a máj jobb lebenyében 
echodens képletek, hangárnyékkal

2. ábra: 2. eset, UH kép, transversalis metszet: a jobb 
májlebenyben térképszerű, echódús térimé

3. ábra: 3. eset, UH kép, transversalis metszet: a máj egész 
területén számtalan echószegény, kerek térimé látható

2. Eset
V. E. 3 hónapos, egészséges leánynál rutin UH-szűrővizsgálat 
során a máj jobb lebenyében, a rekesz közelében 4 cm-es 
területen térképszerű, több gócú, echódús képlet ábrázolódott, 
melyben áramlás nem mérhető (2. ábra), Helicalis CT nativ 
felvételeken hypodens térimé látható, mely igen gyenge, ho
mogén kontraszthalmozást mutat. Laboratóriumi leleteiből: al- 
fa-foetoprotein (AFP) 2369 ng/ml (norm. 323 ± 200), neu- 
rospecifikus enoláz (NSE): 9,1 mg/ml (norm.). Bár az UH kép 
benignus folyamatra, v. s. haemangiomára utalt, a CT-vizsgálat 
az esetleges malignitást nem zárta ki. Tekintettel az emelkedett 
AFP szintre feltárásos biopsia és szövettani vizsgálat történt, a 
diagnózis: cavernosus haemangioma. Az ellenőrző UH-vizs- 
gálatok a térimé fokozatos csökkenését, majd 3 hónap múlva 
teljes eltűnését mutatták.

3. Eset
B. Sz. 35. gestatios hétre, 2350 g súllyal született cushingoid 
küllemű leánycsecsemőnél UH vizsgálattal kétoldali, 4-5 cm 
átmérőjű, nagyrészt szolid térimét észleltünk a mellékvese
régióban. A máj normális nagyságú és szerkezetű. Hasi CT: két
oldali mellékvesetumor, ép máj. Kóros laboratóriumi leletek: 
serum testosteron: 100 ng/1, serum dehidroepialdoszteron- 
szulfát: 525 ng/dl, serum dehidroepialdoszteron: 4500 ng/dl. 
ACTH: 24 pg/ml alatt. A mellkasfalon kisebb haemangioma
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1. táblázat: A betegek adatai

Beteg Vezető tünetek Térimé UH Doppler
jel

Tápláló
erek CT Szövettan

1. cardialis 4x4cm vegyes pozitív igen széli k. a. halmozás nem történt
decompensatio

2. melléklelet 4 cm echodus negatív nem hypodens, gyengék.a. 
halmozás

cavernosus haemangioma

3. cong. adrenalis több, echószegény negatív nem hypodens haemangioma
hyperplasia, melléklelet 5-10 mm + k. a.-isodens

látható. Négy hónapos korban kétoldali adrenalectomia tör
tént. A műtét során a korábbi képalkotó vizsgálatokkal épnek 
tartott máj felszínén apró, nagyszámú göböt találtak, melyek
ből biopsia történt- Szövettani diagnózis: mellékvese: congeni- 
talis adrenalis hyperplasia; máj: juvenilis haemangioma. Fo
lyamatos hormonpótlás mellett a csecsemő fejlődése kielégítő. 
Öt hónapos korban végzett UH-vizsgálat során a májban szám
talan, 5-10 mm-es echószegény, Doppler-jelet nem mutató té
rimé ábrázolódott, az ismételt vizsgálatok során mennyiségük 
növekedett (3. ábra), CT: a májban több kisebb hypodens té
rimé, melyek kontrasztanyag adása után isodenssé válnak. 
Egyéves korban UH-vizsgálattal a máj szerkezete normális, 
kóros térimé nem látható.

A betegek adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Megbeszélés

A m ájhaem angiom ák ritka, jóindulatú, vascularis mal- 
form atiok (4,13). A tum or m érete egészen kicsi, körülírt 
képlettől az egész májlebenyt elfoglaló térim éig terjed
het.

Különböző szerzők az infantilis m ájhaem angiom át 
többféle névvel jelölik, m int ér malformatio, capillaris 
haem angiom a, cavernosus haemangioma, haemangio- 
endothelioma. A leginkább elterjedt nom enclatura 
Dehner és Ishak felosztása, akik a csecsemő- és gyerm ek
kori haem angiom ákat haem angioendotheliom a és ca
vernosus haem angiom a csoportba sorolják (7).

A haem angioendotheliom ák ritkábbak, de gyakrab
ban okoznak tüneteket, az esetek 85%-ában 6 hónapos 
kor alatt jelentkeznek. Az irodalom ban közölt esetek 
65%-ában cardialis elégtelenség csatlakozik hozzá. Gyak
ran cutan haem angiom ák is észlelhetők (19).

A legtöbbször nagy, solitaer térimé UH megjelenése 
általában echószegény, de lehet echódús is. A Doppler, ill. 
színes Doppler nagy segítséget jelent az oda- és elvezető 
erek, az áram lási viszonyok feltérképezésében és követé
sében (2,12,17). A carvenosus haemangioma elsősorban 
nagyobb gyermekek, serdülők megbetegedése. UH-vizs
gálattal legtöbbször homogén, echódús, jól körülhatárolt 
térimé, mely a degenerálódás, thrombosis, fibrosis kiala
kulásával heterogénné válik. Az esetek 2A-ában nem 
nyerhető Doppler jel. U ltrahang jelei nem specifikusak, 
hasonló képet adnak a prim er neoplasmák és a metasta- 
tisok is (19). A haem angioendotheliom a és a cavernosus 
haem angiom a CT megjelenése hasonló. Natív vizsgálat 
során jól körülírt hypodens tériméként ábrázolódnak. 
Kontrasztanyag adása után megjelenésük függ a kont
rasztadagolás technikájától, az elváltozás nagyságától. 
Gyors bolus injekció alatt vagy közvetlenül u tána korai 
peripheriás kontraszthalm ozást mutatnak. A késői felvé

teleken centrális halmozás jelenik meg, m ajd a májjal 
azonos denzitásúvá válhatnak. Ugyanakkor centrális hal
mozás fordulhat elő hepatoblastom a eseteiben is, míg 
haem angiom ák centrális bevérzése esetében a centrális 
halmozás elm aradhat (6, 10). A kontrasztanyaggal vég
zett helicalis CT alkalmas az oda- és elvezető erek pontos 
ábrázolására.

A m ájhaem angiom ák MR megjelenése típusos, TI sú
lyozott felvételeken jól körülírt, alacsony jelintenzitású 
terim ék, melyek T2 súlyozott felvételeken m agas je lin 
tenzitást m utatnak (1,21,22).

A technécium m al jelölt vörösvérsejt szcintigráfia 
igen hasznos, viszonylag olcsó és egyszerű m ódszer a 
haem angiom ák ábrázolására (10,15,18).

Differenciáldiagnosztikai szempontból hepatoblas
tom a, hepatocellularis carcinoma, metastaticus n eu ro 
blastom a m erülhet fel. Ezekben a kórképekben nem  lát
hatók  nagy tápláló vagy elvezető erek. U gyanakkor a 
Doppler-jel hiánya nem  zárja ki a haem angiom a diagno- 
sisát.

Az alfa-foetoprotein szint hepatoblastom ában és he
patocellularis carcinom ában gyakran emelkedett, ben ig
nus tum orokban általában norm ális, de emelkedett lehet 
haem angiom ában is (3). M ásodik esetünkben kism éretű, 
tünetm entes elváltozásnál észleltünk em elkedett alfa- 
foetoprotein szintet.

M iután az UH megjelenés nem  specifikus, echósze- 
génytől echódúsig terjed, specifikus Doppler-jel nagy 
segítséget jelentene a pontos diagnózisban. Jelenleg a 
Doppler-spektrum  analízise ebből a szempontból nem  
vezetett eredményhez (5,12,17). A tum or alapvetően jó 
indulatú, spontán regrediál, ill. teljesen visszafejlődik. A 
cu tan  haem angiom ákhoz hasonlóan gyors proliferatios 
fázis után lassú involutio következik be (16). A kis teri- 
m éknek általában nincs klinikai jelentősége, de nagy  te
rim ék  esetében regresszió előtt életveszélyes szövődm é
nyek léphetnek fel. A haem angiom a AV shuntként m ű 
ködve súlyos cardialis elégtelenséget okozhat, ru p tu rá - 
lódhat, vérzés, throm bocytopenia jelentkezhet (Kasa- 
bach-M errit-syndrom a) (5,13,20). Irodalm i adatok sze
rin t tüneteket okozó esetekben a m ortalitás 12-90% -ig 
terjedhet (14, 21, 23). Klinikai tünetek  esetén keringés
tám ogatás, kortikoszteroidok, interferon alkalm azása, a. 
hepatica embolisatio, esetleg m űtét szükséges (3, 8, 9, 
13).

Az infantilis haem angiom a diagnózisa UH, D oppler 
és CT megjelenése alapján az esetek nagy részében felál
lítható. Amennyiben a képalkotó vizsgálatok segítségével 
nem  tisztázható egyértelm űen az elváltozás benignus 
vagy malignus term észete, a szövettani vizsgálat elkerül-
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heteden (3). A diagnózist nehezíti, hogy az alfa-foetopro- 
tein szint haem angiom ák esetében is emelkedett lehet.

M indhárom  esetünkben különböző UH képet lá t
tunk, két esetben típusos, egy esetben atípusos CT m eg
jelenéssel. Két betegnél a haem angiom ában nem  észlel
tünk  Doppler-jelet. Első esetünkben az UH kép, D oppler
vizsgálat egyértelm ű volt, melyet a CT vizsgálat is m eg
erősített. M ásodik esetünkben az elváltozást m elléklelet
ként észleltük, de az emelkedett AFP szint, atípusos UH 
és CT megjelenés miatt szövettani vizsgálat történt.

Bár a haem angiom a UH megjelenése nem specifikus, 
és a diagnózis felállításához önm agában nem m indig ele
gendő, a követésre m indenképpen alkalmas m ódszer, 
Doppler vizsgálattal kiegészítve.
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G á s p á r  -  K á s le r :  L a s e re k  a z  o rv o s i g y a k o r la tb a n
2., változatlan kiadás

A könyv a laser és az optika együttes orvosi alkalmazásának elméleti és klinikai 
alapjait tárgyalja közérthető és ábrákkal gazdagon illusztrált formában. Magyar- 
országon az utóbbi három évben rohamos fejlődésnek indult a lasermedicina. 
Könyvükben a szerzők végigtekintik a laserfizikát, a laserberendezések és az 
optikai eszközök felépítését, a laserek szöveti hatásait és a klinikai alkalmazás 
kérdéseit. Ismertetik a laboratóriumi és klinikai diagnosztika, a fotodinamikus és 
soft laser terápia alkalmazása mellett a lasersebészet elméletét, berendezé
seit, módszertanát.
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MÓDSZERTANI LEVELEK

A kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti irányelvei 
(feltétel- és követelményrendszer)
Berényi István dr., Gara Imre dr., Hoffmann Artúr dr., Kende Mihály dr., Kéthelyi Judit dr., 
Sándori Klára dr., Szász Károly dr.,Tahy Ádám dr., Veress Gábor dr.
Kardiológiai és Rehabilitációs Kollégium

1. Bevezetés

Hazánkban évente mintegy 20 ezer szívinfarktusos, szív- 
m űtött és több tízezer krónikus szívbeteg vár rehabilitá
cióra. Tudjuk, hogy az akut infarktust túlélt betegek közel 
80%-a soha nem  tér vissza dolgozni eredeti foglalkozásá
ba. 1995-ben hazánkban közel 4000 szívműtétet, ill. in 
vazív revascularisatiós beavatkozást végeztek, de itt sem 
jobb a betegek munkába visszatérési aránya.

Számos helyen kialakult kedvező tárgyi feltételek, és az 
igényeket megközelítő ágykapacitás ellenére sem sikerült a 
szívbetegek számára széles körben hozzáférhetővé tenni a 
rehabilitációt. Ennek hátterében az intézeti (szanatóriumi) 
rehabilitáció megkezdésének indokolatlan elhúzódása, a 
rehabilitáció nem  pontosan körvonalazott célkitűzései, a 
nem egyöntetűen alkalmazott módszerek és az ambuláns 
rehabilitációs programok hiánya állnak.

1.1. Szakmai feladat
A kardiológiai rehabilitáció olyan cél, gyógyítási elv és 
módszer, amely lehetővé teszi a beteg számára állapo
tától függően optimális testi- és lelki kondíció elérését, 
ily módon jelentősen hozzájárul a népesség egészségi ál
lapotának javításához.

A rehabilitációs program ok alkalmazása csökkenti a 
krónikus szívbetegség káros élettani és pszichés követ
kezményeit, mérsékli a cardiovascularis m orbiditást és 
m ortalitást, lassítja az érelmeszesedés folyamatát és ja 
vítja a beteg pszicho-szociális, hivatásbeli állapotát. A re
habilitáció tehát egy aktív folyamat, amelynek előnyösen 
kell befolyásolnia a szívbetegség hátterében álló betegsé
geket is, és a betegnek is részt kell vállalnia a saját 
egészségéért, jólétéért és életm inőségéért folytatott tevé
kenységben. Fontos szempont, hogy a beteg saját erő
feszítése segítségével m egtartsa, vagy visszaszerezze he
lyét a társadalm i életben.

A rehabilitáció eredményesen csak multidiszcipli
náris csoportm unka formájában végezhető. A leghatéko
nyabb akkor, ha az akut szaktól kezdődően tö rtén ik  és 
megszakítás nélkül folytatódik a beteg élete végéig.

1.2. Általános alapelv
1. Akut kardiális eseményt követően (pl. infarktus v. szív
műtét) vegyen részt minden beteg a korai kardiológiai re-

Felkért szakértők: Antal Károly dr., Bíró Barna dr., Duba Jenő dr., 
Duray Gábor dr., Halmos Béla dr., Horváth Sándor dr., Szatmári 
György dr., Zörényi István dr.

habilitációban. Lehetőleg az eseményt követő első három  
hónapban kapja meg az alább részletezett ellátásokat.

Krónikus szívbetegek újbóli rehabilitációs kezelésére 
állapotváltozásuktól függően kerülhet ismét sor.

2. M unkaképesség elbírálása, rokkanttá nyilvánítás 
előtt szakmailag szükséges a rehabilitációs kezelésben- 
való részvétel.

3. Kijelölt (m unkaképesség elbírálására akkreditált) 
kardiológiai rehabilitációs osztályon és am bulancián, 
valam int kardiológiai osztályon és am bulancián végez
zék a munkaképesség elbírálásához szükséges szakm ai 
véleményezést.

2. Ellátandó betegcsoportok

-  szívizom infarktust túlélők;
-  angina pectorisban szenvedő betegek;
-  koszorúérm űtöttek;
-  PTCA utáni betegek;
-  hypertoniások;
-  cardiomyopathiás betegek szívelégtelenséggel, vagy r i t
muszavarral;
-  vitium os betegek szívelégtelenséggel vagy ritm usza
varral;
-  billentyűm űtöttek;
-  jelentős ritm uszavarban szenvedők;
-  perifériás érbetegek;
-  szív- és tüdőátültetés utáni betegek;
-  halmozott cardiovascularis rizikóbetegségben szenvedők.

3. Kardiológiai rehabilitáció fázisai

I. Fázis: A betegség akut szaka, helye kardiológiai vagy 
szívsebészeti őrző, vagy fekvőbeteg osztály, idő tartam a 
7-14 nap.
Cél és feladat:
-  megelőzni a hoszú ágynyugalom káros hatásait;
-  felkészíteni a beteget az intenzív kezelésre;
-  megkezdeni a veszélyeztetettség felmérését;
-  megkezdeni a rizikófaktorok változtatását;
-  megkezdeni a mozgáskezelést, csökkenteni a rokkant
ság érzését;
-  m eghatározni a beteg szom atikus és pszichés állapotát 
és korai terhelhetőségét.
II. Fázis: A  betegség konvaleszcens fázisa, korai és késői 
szakaszra osztható.
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Helye: fekvőbeteg rehabilitációs osztály (intézet) 
és/vagy rehabilitációs szakam bulancia a családorvos 
közreműködésével.

Időtartama: korai konvaleszcens szakasz 2-12 hét, ké
sői konvaleszcens szakasz 3 -6  hónap.

Cél és feladat:
Korai konvaleszcens szakasz:
-  a klinikai állapotnak megfelelő mozgáskezelés, élet

vitel, tevékenység megtanítása;
-  a betegséggel kapcsolatos ismeretek átadása a be

tegnek és hozzátartozóinak;
-  folytatni a rizikófaktorok eliminálását;
-  pszicho-szociális problém ák megoldása, szorongás, 

depresszió, betegségtudat csökkentése;
-  m unkába való visszatérés elősegítése.
Késői konvaleszcens szakasz:
-  ellenőrzött edzésprogram végzése, funkcionális ál

lapot javítása;
-  rekreációs tevékenység;
-  egészségnevelés folytatása;
-  munkábaállás.

III. Fázis: Posztkonvaleszcens vagy fenntartó fázis.
Helye: önszerveződő betegklubok, szervezetek és 

sportegyesületek a családorvos közreműködésével.
Időtartama: folyamatosan a beteg élete végéig.
Cél és feladat:
-  a fenntartó  edzésprogram ok rendszeres végzése;
-  a megtanultak életvitelszerű gyakorlati hasznosítása;
-  szüntelen erőfeszítés a rizikófaktorok módosítására.

4. Kardiológiai rehabilitációs osztály

Kardiológiai rehabilitációs osztály szorosan együttm űkö
dik a területén szívbetegeket ellátó más intézményekkel.

Országos igény: 2 ágy /10 000 lakos (az am buláns 
rehabilitáció országos kiépítéséig).

Tárgyi feltételek:
-  EKG, vérnyomásmérés;
-  echocardiographia (intézeten belüli elérhetőség);
-  24-48 órás ambuláns EKG és vérnyomásmonitorozás;
-  ergom etria (intézeten belüli elérhetőség), spiroergo- 
m etria (kapacitás);
-  légzésfunkció (intézeten belü li elérhetőség);
-  kém iai laboratórium  (intézeten belüli elérhetőség);
-  vérgázanalizátor (kapacitás);
-  fizioterápiás kapacitás;
-  reanim ációs eszközök;
-  intenzív kardiológiai háttér (intézeten belüli elérhetőség);
-  tornaterem , tréning, játék, sporteszközök;
-  az ellenőrzött mobilizáció és fizikai edzés eszközei 
(EKG, pulzus, vérnyomás m onitorozása);
-  pszichoterápiás foglalkozási helyiség és eszközök;
-  egészségnevelés tárgyi feltételei.

Személyi feltételek:
1. orvos: 5 (minimum 2);

-  orvosvezető (kardiológus szakorvos rehabilitációs 
képesítéssel, illetve rehabilitációs szakorvos kardiológiai 
szakvizsgával vagy képesítéssel);

-  osztályos orvos (belgyógyász vagy kardiológus);

2. gyógytornászok főiskolai végzettséggel, 15 (m axim um  
30) betegre 1 gyógytornász;
3. dietetikus;
4. pszichológus (klinikai gyakorlattal) 30 ágyanként 1 fő;
5. szakasszisztens, fizioterapeuta, gyógymasszőr;
6. ápoló nővérek (folyamatos ápolást biztosítva)

-  60 betegre számolva délelőtti műszakban főnővér + 
3 nővér,

-  délutáni műszak: 2, éjszaka: 1 (összesen: 14 nővér).
7. szociális m unkatárs;
8. nem  egészségügyi végzettségű munkatársak:

-  adm inisztrátor;
-kultúros, programszervező (nagyobb intézetben);
-  takarítónők;
-  felszolgálók (szükség esetén).

5. Kardiológiai rehabilitációs ambulancia

A kardiológiai rehabilitációs ambulancia szorosan 
együttm űködik a területén szívbetegeket ellátó m ás in
tézményekkel.

Tárgyi- és terápiás eszközei gyakorlatilag azonosak a 
kardiológiai rehabilitációs osztály szükségleteivel.

Kardiológiai rehabilitációs ambulancia személyi igé
nye (10  hetes rehabilitációs programra):
-  kardiológus: 4 óra/beteg
-  pszichológus: 4 óra/beteg
-  gyógytornász: 2,5 óra/beteg
-  dietetikus: 1,5 óra/beteg
-  szociális munkás: 1 óra/beteg
-  asszisztens: 1,5 óra/beteg.

6. Beutalás

A beutalásnál figyelembe kell venni az érvényben lévő 
kórházi, járóbeteg és szanatórium i beutalási rendeletet. 
Az akut kardiológiai ellátást végző osztályok gondoskod
ni kötelesek az akut kardiológiai eseményt elszenvedett 
beteg korai, intézeti, ill. am buláns rehabilitációjának el
indításáról, szükség esetén rehabilitációs konzultációs 
lehetőség biztosításáról.

A késői konvaleszcens fázisban az alacsony kockázatú 
betegeknek ambuláns, a közepes és magas kockázatú 
betegeknek intézeti, majd ezt követő ambuláns rehabili
táció ajánlott. Az intézeti rehabilitáció ezeknél a betegek
nél szükség esetén megismételhető.

7. Kardiológiai rehabilitáció programja

7.1. Diagnosztika, rizikó sztratifikáció
-  részletes szakorvosi vizsgálat;
-  lépcsőzetes noninvaziv diagnosztika;

M inimum szerológiai vizsgálatok: koleszterin, HDL, 
LDL, triglicerid, vérkép, vércukor, húgysav, szükség 
szerint alvadási faktorok vizsgálata. Mellkas rtg, 
echokardiográfiás vizsgálat, EKG, terheléses EKG 
vizsgálat (egységes protokoll szerint), légzésfunkciós 
vizsgálat.
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Indokolt esetben: spiroergometria, telem etria, jelát- 
lagolásos EKG vizsgálat, Holter m onitorozás;

-  pszichológiai exploráció (pl.: Budapest kérdőív, Jenkins 
kérdőív).

A kardiológiai diagnosztika és a rizikósztratifikáció 
alapján az ischaemiás szívbetegségek az alábbi kritériu
m ok alapján alacsony, közepesfokú és magas kockázati 
csoportba oszthatók.
Alacsony kockázat
-  komplikációmentes, akut kórházi lefolyás;
-  sem nyugalomban, sem terhelés alatt nem  detektálható 

ischaemiás EKG-eltérés (EKG, Holter);
-  gyógyszermentes állapotban az ischaem ia (ném a vagy 

szimptomás) jelentkezési küszöbe magas (>6,5 MET, 
vagy >23 ml CH/kg/min.) és nincs jele súlyos, vagy ex- 
tenzív ischaemiának;

-  gyógyszer hatására megszűnnek a tünetek  és/vagy 6,5 
MET fölé nő az ischaemia küszöbe;

-  nyugalmi és terheléses EF >40% (radioizotópos vizsgálat);
-  nincs komplex arrhythmia;
-  alacsony pszichoszociális kockázat.
Közepes fokú  kockázat
-  krónikus szívelégtelenség a kórelőzm ényben (NYHA

i-п.);
-  kis kiterjedésű ischaemia;
-  magas az ischaemiaküszöb (>6,5 MET vagy >23 ml O2 

kg/m in.), de prognosztikailag súlyos és nagykiterjedé
sű ischaemia jeleivel;

-  csökkent bal kam ra pum pafunkció (EF <40% -  EF 
>25%), de a terheléses kapacitás még m egtartott (>15 
ml O2 kg/min., vagy >4,5 MET),

-  stabil angina pectoris;
-  repetitív korai kam rai ütések, R a T-n és/vagy rövid 

kam rai tachycardia;
-  hypoxaemia;
-  közepes fokú pszichoszociális kockázat.
Magas kockázat
-  tartós vagy visszatérő ischaemia és pangásos szívelég

telenség (NYHA III—IV.) az akut szakban;
-  cardiomegalia (röntgen, CTR >0,5,ill. echokardiográ- 

fiás kritérium ok),
-  alacsony küszöbnél jelentkező extenzív ischaemia (6,5 

MET vagy <23 mol Ch/kg/min),
-  terheléskor a vérnyomás nem em elkedik 10 Hgmm-rel 

vagy többel;
-  terheléskor 135/min. szívfrekvencia alatt jelentkező is- 

chaem iára utaló tünet vagy EKG eltérés;
-  csökkent bal kam ra funkció (EF <40%) és alacsony 

terheléses kapacitás (<4,5 MET, vagy <15 ml O2 

kg/m in.),
-  per os kezelésre nem  reagáló angina;
-  ta r tó s  kam rai tachycardia, rö v id  kam rai tachycar

dia, m elynek hem odinam ikai következm ényei v an 
nak;

-  globális légzési elégtelenség;
-  magas pszichoszociális kockázat.

7.2. Orvosi kezelés
-  a beteg kardiális státuszának szükség szerinti ellenőr

zése;
-  a beteg gyógyszeres kezelése;
-  a szövődmények korai felismerése és elhárítása;

-  a beteg szám ára szükséges mozgás- és diétás program  
előírása;

-  a másodlagos megelőzés irányítása;
-  a m unkaképesség előzetes véleményezése.

7.3. Fizioterápia
Minimum: a beteg állapotától függően egyénre szabott 
mozgásterápia, korai mobilizáció és edzésprogram . 

Ajánlott: elektro-,hidro- és balneoterápia.
A m ozgásterápia kedvező élettani és pszichés hatást 

fejt ki, javítja az életminőségét és a komplex rehabilitáció 
részeként csökkentheti a cardiovascularis m orbid itást és 
mortalitást.
7.3.1. Korai mobilizáció
Az akut esem ényt (pl. AMI vagy szívműtét) követő korai 
mobilizáció célja a throm boem boliás szövődmények és a 
fizikai, valam int pszichés dekondicionálódás elkerülése. 
Az akut szakban végzett kis intenzitású, ellenőrzött 
gyógytornát a beteg fokozatosan bővülő ellenőrzött te
vékenységét foglalja magába. A korai mobilizáció meg
kezdhető, ha a beteg hemodinamikailag stabil, jelentős 
ritmus- vagy ingerületvezetési zavara nincs, valam int 
egyéb kontraindikáció nem áll fenn.

A mobilizáció intenzitása a beteg mindenkori állapotá
nak megfelelően fokozatosan növelhető. Elengedhetetlen a 
beteg pulzusának és vérnyomásának ellenőrzése (szükség 
esetén EKG monitorozása is). A gyógytorna intenzitása a 
pulzus- és vérnyomásválasz függvénye, amely az első na
pokban ne haladja meg a 10-15/min pulzusszám-emelke- 
dést és az 5-15 Hgmm-es vérnyomásemelkedést. A pulzus
szám és/vagy vérnyomás esése a gyógytorna erősségének 
csökkentését vagy felfüggesztését vonja maga után.

A mobilizációs fázis készíti elő a korai terhelést (pre- 
discharge test), melyet kórházi kibocsájtás előtt kell elvé
gezni, ha ennek nincs kontraindikációja.

A kórházi elbocsájtáskor a beteg aktivitásának m ér
téke érje el a 2-3  MET-et (1 MET = 3,5 m l/m in/testtöm eg 
kg oxigénfogyasztást jelent, ami a nyugalmi oxigénfo
gyasztásnak felel meg).
7.3.2. Edzésprogram
A kórházi szakot követően a 2-6. héten (PTCA után 
ham arabb) indulhat el az egyénre szabott edzés, mely
nek elkezdése előtt a beteget fel kell világosítani ennek 
céljáról és írásos beleegyezését kell kérni. A mozgáskeze
lést az ergom etriás teszt eredménye (elért teljesítmény, 
m ért és becsült oxigénfogyasztás, pulzus- és vérnyom ás
válasz) alapján írjuk elő. Figyelembe kell v ennünk  a be
teg nem ét, életkorát, alapbetegségének súlyossági fokát, 
gyógyszerelését, a mozgásszervek és a vázizm ok állapo
tát, valam int a tréning esetleges ellenjavallatát is.
7.3.3. A z edzés ellenjavallatai 
Abszolút ellenjavallat:
Instabil angina pectoris, aorta dissectio, myocarditis, 
pericarditis, aortastenosis (50 Hgmm-nél nagyobb szisz- 
tolés átlagos gradiens), 120 Hgmm-nél nagyobb diastolés 
nyomás, 200 Hgmm-nél nagyobb szisztolés nyomás, or- 
tostasis, hypotonia, malignus ritmuszavar, II—III. fokú 
AV-block, keringési elégtelenség, tüdő- vagy szisztémás 
embolia, akut rendszerbetegség, magas láz.

M űtétet követően az operált sternum  elhúzódó cson- 
tosodása, sebfertőzés, non-A non-B anictericus hapatitis, 
magas GOT, gastrointestinalis vérzés, stressulcus, fenye
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gető szívtamponád, neurológiai károsodás, globális lég
zési elégtelenség.
Relatív ellenjavallat:
Nyugalmi ST depressio nagyobb m int 3 mm, aneurysm a, 
diastolés vérnyomás 110-120 Hgm m , a szisztolés vérnyo
más 180-220 Hgmm között, kóros terheléses tensioregu- 
láció, 120/min frekvenciát m eghaladó sinus tachycardia, 
rossz nyugalmi bal kam ra funkciós param éterek (EF 
<40%), keringési elégtelenség nélkül throm bophlebitis, 
nem  beállított diabetes m ellitus, elektrolitzavar, anaem ia 
(Htk kisebb 30%-nál).

Műtétet követően postcardiotom iás szindróma peri- 
cardialis folyadékgyülem nélkül, jelentősebb váladéko
zás, perioperatív infarktus, kifejezett postoperativ anae
mia, a n. phrenicus bénulása, nyugalm i hypoxaemia. 
Monitorozás javasolt a tréning végzésekor:
Stabil angina pectoris, m itralis prolapsus, fix frekven
ciájú pacemaker, bal Tawara-szárblokk, W PW -szindró- 
ma, LGL-szindróma, kezelt ritmuszavar, caludicatio in 
term ittens krónikus tüdő-, vese-, májanyagcsere-beteg- 
ség, ill. extrém kövérség esetén.
7.3.4. A z edzés menete 
bemelegítés: 6-10 perc; 
tartós terhelés: 15-30 perc; 
játék: 10-15 perc; 
levezetés: 5-8 perc.

A tartós terhelés fázisára m inden  betegnél pontosan  
meg kell adni az elvégzendő mozgás intenzitását, id ő ta r
tam át, gyakoriságát és típusát. A tréning intenzitását 
többnyire az ergometriás vizsgálat alapján m egadott 
tréningpulzussal kísérhetjük figyelemmel. Amennyiben 
az ergometriás vizsgálatkor ischaem ia, vagy szignifikáns 
arrhythm ia nem jelentkezik, úgy a tréningpulzus az elért 
maximális pulzusszám 60-85% -a legyen. Ha az ergom et
riás vizsgálat megszakításának indikációja ischaem ia 
vagy ritmuszavar, akkor a javasolt tréningpulzus tízzel 
kevesebb legyen, mint a terhelés megszakításakor észlelt 
szívfrekvencia. Ha a terhelés magas terhelési szinten 
kerül megszakításra, úgy a 60-85% -os edzési pu lzus
szám használható, ha ez tíz ütéssel kevesebb, mint az ab 
norm ális szint. Az edzésprogram  intenzitását a trén ing 
pulzus meghatározása mellett az ún. Borg-skála segít
ségével (az intenzitás szubjektív megítélése RPE), illetve 
az adott aktivitás oxigénfogyasztásával (MET) is jelle
mezhetjük. Cardiovascularis betegségekben a dinam ikus 
típusú mozgásformák ajánlottak: séta, kocogás, futás, ke
rékpározás, úszás, evezés, sífutás, röplabda, asztalitenisz 
stb. Az edzés gyakorisága: m inim um  heti három alka
lom m al 45-60 perc. Az edzés időtartam a 8-12 héten át 
tartson.

Az ellenőrzött edzésprogram befejezése után javasol
juk  a betegnek, hogy élete végéig, szervezett form ában 
vagy egyénileg folytassa az állapotának megfelelően elő
írt tréninget. A beteg állapotában bekövetkező bárm ilyen 
lényeges változás a terhelhetőség újbóli m eghatározását 
teszi indokolttá az egyébként évenként szükséges felmé
réseken kívül.

7.4. Pszichoterápia
-  a beteg pszichés egyensúlyának javítása;
-  a reális önism eret elérése;
-  a helyes betegm agatartás kialakítása;

-  hatékony pszichés védekezési mechanizmusok kialakí
tása;
-  az „A” viselkedéstípus módosítása.

Lehet egyéni és csoportos: a rehabilitációs gyakorlat 
szempontjából azonban legnagyobb jelentőségű a cso
port-pszichoterápia alkalmazása. Egyéni terápiára több
nyire csak kivételes esetekben kerül sor, amikor a beteg 
pszichés állapota ezt szükségessé teszi.

A pszichoterápia célja, hogy segítsen helyreállítani a 
beteg lelki egyensúlyát. M indenekelőtt a betegség követ
keztében fellépő pszichés reakciókat kell felderíteni, és 
kedvező irányba befolyásolni. Rá kell vezetni a beteget, 
hogy helyesen ítélje m eg helyzetét, ne túlozza el a beteg
ség következményeit, de ne is tagadja azok létezését és 
súlyát, ne vonuljon passzivitásba, de ne is tűzzön ki maga 
elé olyan célokat, amelyek csak egészséges emberek szá
m ára elérhetők. Segítse a beteget abban, hogy hatékony 
pszichés védekezési m echanizm usokat alakítson ki m a
gában.

„A” viselkedés-típusú betegnél fontos feladat ennek a 
kóros m agatartásform ának a módosítása.
7.4.1. Témacentrikus csoportbeszélgetés
A kardiológiai rehabilitációban a leggyakrabban hasz
nált csoportterápiás m ódszer, amelynek pszichoterápiás 
és egészségnevelési feladatai vannak. A csoportbeszél
getés kommunikációs lehetőséget biztosít a betegek szá
m ára és elősegíti jobb interperszonális kapcsolatok ki
építését. Lehetőséget terem t arra, hogy a betegek érzel
meiket, vágyaikat, elképzeléseiket szabadon megbeszél
hessék a csoport többi tagjával. Segít megszüntetni a be
tegségből származó elmagányosodást és kedvező légkört 
terem t az empátiás készség kifejlesztéséhez. A betegség 
részletes megbeszélése csökkentheti a szorongást és a 
frusztrációt. A közös sors és az azonos megoldás keresé
sét. Stresszelhárító m ódszerek elsajátítása.

M indezek a folyamatok hozzájárulnak a társadalom 
ba való jobb beilleszkedés elősegítéséhez.

A beszélgetés elindítója egy-egy spontán felvetődő 
vagy az orvos által bevezetett téma lehet. A tém acentri
kus beszélgetéseket feltétlenül orvos vezesse vagy a pszi
chológus mellett orvos is legyen jelen.
7.4.2. „A” típusú magatartás módosítása 
M eghatározott terápiás cél érdekében erre a célra kivá
lasztott betegek számára kizárólag pszichoterápiás kép
zettségű pszichológusok vagy orvosok végezhetik.

Az „A” viselkedéstípusú beteg irreális ambíciói, tú l
zott aktivitása, öntudata, magabiztossága, kritikátlansá
ga, fokozott élettempója, krónikus időhiány érzése stb. 
olyan m agatartási form a, amely hátráltathatja, vagy 
megakadályozhatja javulását. A terápia célja ilyen esetek
ben az, hogy kognitiv hatásokkal, relaxációs tréninggel, 
helyzetgyakorlatokkal a beteg önismeretét és önkontroll- 
ját olyan szintre fejlesszük, amely lehetővé teszi számára 
a harm onikusabb, reálisabb és kontrolláltabb viselkedést 
a m indennapi életben.
7.4.3. Autogén tréning
Zárt jellegű kiscsoportos foglalkozás. A relaxációs 
m ódszerek egyik form ája, am elynek célja az izom- és 
pszichés tónus áthangolásával pszichovegetatív egyen
súly kialakítása. A m ódszer indikált az „A” viselkedéstí
pus m ódosítására és m inden  szorongásos állapotban, 
am elynek hátterében vegetatív  szabályozási zavar áll. A
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felsorolt csoport-pszichoterápiás m ódszereket célsze
rű  heti 2 -3  alkalom m al 6-12 fős csoportokban tartani.
7.4.4. Házastárs-tertápia:
A szívbetegség nemcsak az egyént, hanem  családját is 
mélyen érinti. A beteg házastársa akarva-akaratlanul is 
részt vállal a beteg gyógyulásában. A házastárs okos 
segítsége hasznos támogatója lehet a rehabilitációnak, 
komoly szerepet játszhat az infarktus vagy a szívműtét 
utáni egészségesebb életmód kialakításában, a káros szo
kások elhagyásában és a korszerű táplálkozás megvalósí
tásában. Elősegítheti és m egkönnyítheti a munkába való 
visszatérést és felbecsülhetetlen a jelentősége a harm oni
kus házastársi kapcsolat visszaállításában. Ebben az ösz- 
szetett feladatban hivatott támogatni a beteg partnerét a 
házastárs-terápia.

7.5. Egészséges magatartás oktatása, tanácsadás, a helyes 
életmód, viselkedés kialakítása
7.5.1. Mozgástanácsadás
-  az állapottól függő mozgásprogram öszeállítása;
-  a tréningpulzus előírása;
-  az otthoni torna előírása;
-  a megengedett emelés előírása;
-  otthoni járás- vagy kocogás-program;
-  az otthon végezhető m unkák megbeszélése;
-  otthoni kerékpár-, esetleg úszásprogram.
7.5.2. Étkezési tanácsadás
-  a táplálék összetevői;
-  anyagcsere-anomáliák; diabetes, hyperlipidaemia, hy- 

peruricaem ia, elhízás;
-  növényi olajok, növényi rostok;
-  energiaszegény táplálkozás, em észtés rendbentartá- 
sa;
-  korszerű konyhatechnikai módszerek;
-  a só szerepe a táplálkozásban.
7.5.3. Szívgyógyászati alapismeretek oktatása
-  kardiológiai vizsgálómódszerek és kontrollvizsgálatok;
-  az infarktus, érelmeszesedés gyógyulásának menete, 

prognózis;
-  mellkasi fájdalom, fenyegető kardiális tünetek;
-  kardiológiai elsősegély, reanimáció alapjai;
-  a gyógyszeres kezelés;
-  rizikófaktorok;
-  rehabilitáció jelentősége.
7.5.4. Dohányzással kapcsolatos tanácsadás
-  dohányzás kórélettani hatásai;
-  dohányzás és szívbetegség;
-  dohányzás és pszichológiája;
-  leszoktatási módszerek;
-  passzív dohányzás.
7.5.5. Munkával kapcsolatos tanácsok
-  a munkaképesség alakulása szívbetegség esetén;
-  m unkába visszatérés, beilleszkedés;
-  rokkantosítás;
-  rokkantosítással kapcsolatos jogszabályok.
7.5.6. Szabadidő' eltöltéssel kapcsolatos tanácsok
-  házim unka, kertim unka;
-  megengedhető sportform ák;
-  pihenés;
-  alvás;
-  barkácsolás.

7.5.7. Szexuális tanácsadás
-  szívbetegség -  szexualitás;
-  a szexuális aktivitást befolyásoló tényezők;
-  a gyógyszerek hatása a szexuális aktivitásra;
-  a fizikai terhelhetőség és a szexuális aktivitás öszefüg- 

gése;
-  szexuális zavarok.

8. A rehabilitációs program mennyiségi 
előírásai

8.1.1. Fázis alatt intézetben
-  diagnosztika (korai rizikó sztratifikáció);
-  orvosi kezelés (folyamatos);
-  mozgáskezelés (korai mobilizáció naponta);
-  pszichotherápia (naponta);
-  egészségnevelés (naponta).

8.2. II. Fázis alatt intézetben
-  diagnosztika (rehabilitációs program elején, közben és
végén);
-  orvosi vizsgálat és kezelés (naponta);
-  mozgáskezelés (a korai konvaleszcens szakaszban 

naponta 1-2 X 15-30 perc, a késői konvaleszcens fázis
ban hetente 5 x 45-60 perc)

-  pszichotherápia (pszichológiai explorációt követően 
„A” viselkedés-típus módosítás 3 hét alatt 3 x 1  óra, té
macentrikus csoportbeszélgetés 3 x 1  óra, házastárs 
terápia 1 x 1 óra, autogén tréning naponta 30 perc),

-egészséges magatartás oktatása (3 hét alatt 1-1 óra 
minden témakörből).

8.3. II. fázis alatt ambuláns formában
-  diagnosztika: az 5. oldalon leírt vizsgálatok elvégzése a 

program elején és végén;
-  orvosi vizsgálat: a program elején és végén;
-  pszichológiai vizsgálat: a program elején és végén;
- edzésprogram: heti 3 X 60 perc;
-  mozgástanácsadás: a program elején és a végén;
- témacentrikus csoportbeszélgetés: heti 2 X 60 perc,
-  autogén tréning: heti 3 X 30 perc;
-  házastársi terápia: havi 1 x 60 perc;

„A” magatartástípus-módosítás: (megfelelő indikáció 
esetén heti 3 X 60 perc);

-  dohányzásról való leszoktatás: (dohányos betegek ré
szére heti 2 X 60 perc);

-  reanimáció oktatás: a betegeknek és a házastársaknak 
havi 1 x 60 perc;

-  egészséges magatartás oktatása: heti 1 X 60 perc;
-  diétás tanácsadás: a program során 5-10 alkalommal.

9. A rehabilitációs tevékenység 
minőségbiztosításának, minőségellenőrzésének 
mutatói

-  ágykihasználtság, am buláns betegforgalom, a betegek
nek a program okban való részvételi aránya;

-  rehabilitáció során kialakult szövődmények;
-  m ortalitás;
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-  rehabilitációban részesült betegek állapotváltozása (ja
vulás, rosszabbodás, nyugalmi vizsgálatok változása, 
funkcionális állapotváltozás, terhelhetőség változása: 
MET, BORG-skála, edzési param éterek változása, bete
gek életminősége);

-  szolgáltatások minősége (diagnosztikus, terápiás, h o 
tel, élelmezés, egyéb);

-  hosszú távon követett prognózis (mortalitás, m orbid i
tás és orvosi beavatkozások szükségessége);

-  rehabilitáció gazdaságossága (költség-haszon analí
zis);

-  különböző szintű protokollok megszerkesztése;
-  m inim um  standardok kialakítása.

IRODALOM: 1. Acut myocardial infarction: pre-hospital and 
inhospital managment guidelines. Eur. Heart J., 1996,17, 43-63.
-  2. Pearson, T, Rapaport, E., Criqui, M. és mtsai: Optimal risk 
factor managemant in the patient after coronary revasculariza
tion. Circulation, 1994, 90, 3125-3133. -  3. Rehabilitation after 
cardiovascular diseases, with special emphasis on developing 
countries: report of a WHO Committee. World Health Organ. 
Tech. Rep. Ser. (Switzerland), 1993. 831, 1-122. -  4. Guidelines

for Cardiac Rehabilitation Programs. American Ass. 
Cardiovasc. Pulm. Rehab. Human Kinetics Books, Champaign. 
Illinois., 1995. -5. Needs and action priorities in cardiac reha
bilitation and secondary prevention in patients with CHD: re
port on two consultations. Copenhagen: WHO, 1993. 
(ICP/CVD/125.). -  6. Guidelines for training in adult cardiovas
cular medicine. Core Cardiology Training Symposium. Jun. 
27-28. (COCATS). J. Am. Coll, of Cardiol., 1995, 25, 1-34. -7. 
Guidelines for exercise testing and prescriptioon. 4th ed. 
Philadelphia, American College of Sports Medicine. Pa: Lea and 
Febiger; 1991. -  8. Fletcher, G. R, Balady, G., Froelicher, V. F. és 
mtsai: Exercise standards. A statement for healthcare profes
sionals from the American Heart Association. Circulation, 
1995,91, 580-615.-9. Wenger, N. K., Froelicher, E. S., Smith, L. K. 
és mtsai: Cardiac rehabilitation as secondary prevention. 
Clinical practice guideline.Quick reference guide for clinicians, 
No. 17. Rockville, M. D.: U. S. Department of Health and Human 
Services, Public Health Service. AHCPR Pub., 1995. October,No. 
96-0673. -  10. Cardiac rehabilitation programs. A statement for 
health-care professionals from the American Heart 
Association. Circulation, 1994, 90, 1602-1610. -  11. Long-term 
comprehensive care of cardiac patients. Working Group on 
Cardiac Rehabilitation of the European Society of Cardiology. 
Eur. Heart J., 1992,13 (Suppi. C), 1-45.

1. melléklet: Döntéshozatal szívbetegek rehabilitációja során

Rizikósztratifikáció és egyénre szabott kezelési terv kialakítása a rizikófaktorok és a pszichoszociális státusz megváltoztatására

BETEGCSOPORTOK

A fizikai edzésprogram 
kivitelezése:
- ellenőrzött -  nem ellenőrzött edzés
- EKG monitoros -  nem monitorozott £

Dohányzás leszoktatás, oktatás és tanács
adás, a magatartás megváltoztatása. 
Gyógyszeres kezelés mérlegelése

Diétás oktatás, tanácsadás és a magatartás 
megváltoztatása. Pszichológiai módszerek 
alkalmazása, megfelelő gyógyszeres kezelés

Diétás oktatás, tanácsadás és a viselkedés 
megváltoztatása

Oktatás, tanácsadás, magatartás- és 
gyógyszeres kezelés

Oktatás, tanácsadás, helyes magatartás 
kialakítása

Oktatás, tanácsadás és a magatartás 
befolyásolása. A munka kiértékelése és 
munkahelyi tanácsadás

О Döntéshozatali pont 
(kérdésfeltevés)

Beavatkozások



2. melléklet: A szívbetegek rehabilitációjának céljai

Orvosi célok
• a hirtelen halál megelőzése
• a cardiovascularis morbiditás, a reinfarktus és a graftelzáró- 

dás csökkentése
• a tünetek csökkentése (angina, fulladás)
• a fizikai teljesítőképesség növelése

Pszichológiai célok
• az önbizalom visszaszerzése
• a szorongás és depresszió csökkentése
• a stresszhez való alkalmazkodás javítása (coping)
• az örömteli szexuális aktivitás visszaállítása
• a házastárs vagy a gondozó szorongásának és depressziójának 
csökkentése

Társadalmi célok
• a munkába való visszatérés, ha szükséges
• idősek és súlyosan károsodott bal kamra funkciójú betegek 

független napi aktivitásának biztosítása

Egészségügyi célok
• a közvetlen orvosi költségek csökkentése
• kevesebb gyógyszer
• kevesebb ismételt kórházi felvétel

4. melléklet: Férfiak fizikai teljesítőképessége 
(a normális %-ában, az életkor és az aktivitási státusz 
összefüggésében) (normális = 100%)

3. melléklet: Akut myocardialis infarctusban szenvedő betegek hétlépcsős kórházi rehabilitációs programja 
(Grady Memorial Hospital és Emory Orvosi Egyetem)

Lépcső Ellenőrzött fizikai 
terhelés

Aktivitás a coronaria
egységben és kórteremben

Oktatás és rekreációs 
tevékenység

1 . Minden végtag aktív és passzív mozga
tása az ágyban, a lábfej plantar és dor- 
salflexiójának megtanítása, óránként 
ismétlése

Részleges önellátás, önálló táplálkozás, 
a lábak kilógatása az ágy szélén, ágy 
melletti karosszék használata naponta 
egy-két alkalommal 15 percig

Tájékozódás az intenzív osztályon, 
panaszok vagy szükségletek jelzése

2. A végtagok aktív mozgatása, kiülés az 
ágy szélére

Naponta két-háromszor 15-30 perc ülés 
a karosszékben, ágyban, teljes önellátás 
az ágyban

Kapcsolatfelvétel a rehabilitációs 
csoporttal, a rehabilitációs program 
megismerése, igény esetén az oktatá
si anyag megismertetése, dohányzás
ról való leszoktatás megkezdése

3. Bemelegítő torna, „sztrecsing”, 25 m 
gyaloglás lassú tempóban (2 MET)

Karosszék használata korlátlanul, áthe
lyezés az osztályos kórterembe (toló
széken) séta a kórteremben

A szív működése és anatómiája, az 
érelmeszesedés kialakulása, mi 
történik a szívinfarktus során, 
igen könnyű (1-2 MET) rekreációs 
tevékenység gyakorlása

4. A végtagok mozgatása és torna (2,5 
MET) 30-40 m séta a folyosón oda- 
vissza átlagos tempóban, pulzusszámo
lás megtanítása

Felkelés az ágyból amennyi jól esik, 
fürdőszoba használata ellenőrzéssel

A coronaria rizikótényezők és 
befolyásolása

5. A végtagok mozgatása és torna (3 MET), 
a pulzusszámolás gyakorlása, néhány 
lépcső megtétele, 150 m séta naponta 
kétszer

Séta a folyosón, telefonhoz stb. Helyes táplálkozás, diéta, könnyű 
fizikai aktivitás (2-3 MET) 
gyakorlása

6. Az eddigi fizikai terhelés folytatása, egy 
emelet gyaloglás lefelé (lift használata 
felfelé), naponta 2 x 150 m séta

A fentiek folytatása A szívbetegség kezelése: gyógysze
rek, fizikai terhelés, műtét, a tünetek 
ellátása. A család és a munkahely, 
fizikai tevékenység otthon és a 
munkahelyen

7. A fenti tevékenység folytatása, 1 emelet 
gyaloglás felfelé, napi 200-250 m séta, 
a rehabilitációs program folytatásának 
megbeszélése (rehabilitációs intézet, majd 
ambuláns rehabilitáció)

A fenti aktivitás folytatása Az akut osztályról való elbocsájtás és 
a további tennivalók megbeszélése. 
Átirányítás a rehabilitációs osztályra 
vagy intézetbe
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5. melléklet: Koszorúérbetegek konvaleszcens rehabilitációs programja sikeres befejezésének kritériumai

Paraméter Kritérium

Funkcionális kapacitás >5 MET

Orvosi státusz Terhelésre jelentkező' normális hemodinamikai válasz (terhelésre megfelelő vérnyomás- és pulzusválasz,
maximális terheléskor negatív EKG, ritmuszavar hiánya, vagy nem szignifikáns arrhythmia terhelésre 
jelentkező nem jelentős vagy stabil ischaemiás tünetek) Angina pectoris hiánya vagy stabil angina pectoris, 
elfogadható nyugalmi szívfrekvencia és vérnyomás (<90/min, ill. <140/90 Hgmm)

Fittségi állapot A mindennapi aktivitásnak és a munkahelyi feladatoknak megfelelő fizikai teljesítőképesség, fittség

Oktatás Megfelelő ismeretanyag a következő témakörökben:
Alapvető ismeretek a szív-érbetegségek kórélettanáról 
Az eletre szóló rehabilitációs terv értelme és lényege 
Alacsony koszorúérbetegség-rizikóval járó viselkedés, életmód 
Az előírt gyógyszerek hatása és mellékhatásai
Biztonságos fizikai aktivitás (hobby, szexuális és munkahelyi aktivitás is)
Az előírt fizikai edzésprogram ismerete és gyakorlati megmutatása 
Cardiovascularis tünetek jelentkezése és tennivalók

6. melléklet: A metabolikus ekvivalens (MET) klinikai összefüggései

<

1 MET = pihenés
2 MET = vízszintes séta, 2 mérföld óránkénti sebességgel (3 km/óra)
4 MET = vízszintes gyaloglás 4 mérföld órénkénti sebességgel (6 km/óra)
5 MET = rossz prognózis, akut infarktus után a korai terhelés megszakításának indikációja, az alapvető napi tevékenység

maximális oxigénigénye
10 MET = a gyógyszeres kezelés és a coronaria intervenciós kezelés prognózisa, kifejtett hatása megegyezik 
13 MET = kiváló prognózis függetlenül attól, hogy a terheléskor egyéb tünet-panasz jelentkezik 
18 MET = állóképességi sportolók aerob kapacitása 
20 MET = világklasszis sportolók aerob kapacitása * 7

MET = nyugalomban, ülés közben mért oxigénfogyasztás. 1 MET = 3,5 ml/kg/min oxigénfogyasztás

7. melléklet: A maximális oxigénfogyasztás normálértékei 8. melléklet: 20-60 perces állóképességű edzés intenzitása
különböző életkorban a maximális szívfrekvencia %, az aerob kapacitás,
----- -------------------------------------------------------------------------  ill. a szívfrekvencia rezervkapacitás és a terhelés szubjektív

Életkor években Férfi Nő megítélése (RPE) összefüggésben

20-29 43±7,2 36±6,9
12 MET 10 MET

30-39 42±7,0 34±6,2
12 MET 10 MET

40-49 40±7,2 32±6,2
11 MET 9 MET

50-59 36±7,1 29±5,4
10 MET 8 MET

60-69 33±7,3 27+4,7
9 MET 8 MET

70-79 29±7,3 27±5,8
8 MET 8 MET

Relatív intenzitás (%)

H R m ax
VChm ax 

V a g y  H R m ax
rezerv

R P E Intenzitás

< 3 5 < 3 0 < 1 0 Nagyon könnyű
3 5 - 5 9 3 0 - 4 9 1 0 -1 1 Könnyű
6 0 - 7 9 5 0 - 7 4 1 2 - 1 3 Közepes
8 0 - 8 9 7 5 - 8 4 1 4 - 1 6 Nehéz
> 9 0 > 8 5 > 1 6 Nagyon nehéz

HRmax 3 m a x im á lis  s z ív f re k v e n c iá t  je lz i ,  a  VChmax az  a e ro b  k a p a c i tá s t
jelzi, az RPE a terhelés szubjektív megítélését jelzi (Borg-skála)

9. melléklet: A munkaintenzitás, a szívbetegségek funkcionális klasszifikációja [NYHA, a tünetek és az aerob kapacitás 
(MET) összefüggése]

Munkaintenzitás NYHA
stádium Tünetek MET

Nehéz-nagyon nehéz egészséges tünetmentes >7
Közepes-nehéz i Szívbetegség fennállása. >5

Könnyű-közepes ii

A fizikai aktivitás megszorítása nélkül, szokványos fizikai aktivitás 
panaszt nem okoz.
Szívbetegség fennállása. 3-4

Ülő foglalkozás- ni
Könnyű-mérsékelt fizikai aktivitás tüneteket okoz
Fizikai tevékenység közepes-nagymértékű beszűkülése, már a 2-3

könnyű fizikai munka 
Ülő foglalkozás IV

szokványos fizikai tevékenységnél kevesebb is tüneteket okoz. 
Bármilyen, a legkisebb fizikai tevékenység is tüneteket okoz. 1-2
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„A paracetamol 
az első választandó hatóanyag

a fájdalomcsillapításban.”
WHO ajánlás

* World Health Organization - 
Analgesic Ladder (WHO ajánlása 
a lépcsőzetes fájdalomcsillapításra)



HÍREK

Az Országos Szakképesítő Bizottság vizsganap
tára
1998. február 23.-június 12.
I. Orvosi, fogorvosi vizsgaidőpontok 
Február 23.-március 06.
Addictológia
Csecsemő-, gyermekkardiológia 
Érsebészet
Fog- és szájbetegségek
Fogszabályozás
Gyermekfogászat
Gyermeknőgyógyászat
Klinikai onkológia
Mogzásszervi rehabilitáció
Plasztikai (égési) sebészet
Szájsebészet
Szívsebészet
Március 09-20.
Csecsemő-, gyermekgyógyászat 
Fog- és szájbetegségek 
Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem 
Klinikai farmakológia 
Orvosi mikrobiológia 
Repülőorvostan 
Március 23.-április 03.
Fertőző betegségek
Fizioterápia
Fog- és szájbetegségek
Gastroenterológia
Idegsebészet
Psychotherapia
Reumatológia
Trópusi betegségek
Április 06-17.
Endokrinológia
Fog- és szájbetegségek
Gyermektüdőgyógyászat
Fláziorvostan
Kardiológia
Mellkassebészet
Oxkologia
Sportorvostan
Transzfuziológia
Április 20-30.
Audiológia
Csecsemő-gyermek fül-orr-gégegyógyászat
Fog- és szájbetegségek
Foniátria
Fül-orr-gégegyógyászat 
Igazságügyi orvostan 
Igazságügyi elmeorvostan 
Kézsebészet 
Pathologia
Szülészet-nőgyógyászat 
Traumatológia 
Urológia 
Május 04-15.
Belgyógyászat
Fog- és szájbetegségek
Gyermekneurológia
Izotópdiagnosztika
Közegészségtan-járványtan
Közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi
vizsgálatok
Neurológia
Ortopédia
Radiológia
Sugárterápia
Tüdőgyógyászat
Üzemorvostan
Május 18-29.
Fog- és szájbetegségek 
Gyermekpsychiatria 
Honvédorvostan-katasztrófaorvostan 
Psychiatria 
T ársadalomorvostan

Június 01-12.
Anaesthesiologia-intenzív terápia 
Bőrgyógyászat 
Gyermeksebészet 
Haematologia
Klinikai immunológia és allergológia 
Klinikai laboratóriumi vizsgálatok 
Neonatológia 
Nephrologia
Reumatológia-fizioterápia
Sebészet
Sugárbiológia-sugáregészségügy
Szemészet
II. Gyógyszerészi vizsgaidőpontok 
Február 23.-március 06.
Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés 
(Budapesten)
Március 09-20.
Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés 
(Budapesten)
Március 23.-április 03.
Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés 
(Budapesten)
Április 06-17.
Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés 
(Budapesten és Debrecenben)
Április 20-30.
Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés 
(Budapesten)
Radiofarmakológia
Az időpontok az elméleti szakvizsgára vonat
koznak.
A meghirdetett időpontokra csak szabályosan 
felszerelt kérelmekkel lehet jelentkezni 1997. 
október 02-30. között.
Szakvizsgára jelentkezésnél az alábbi eredeti 
dokumentumok bemutatását kérjük:
-  kérvény [irányítószámos cím, ahova az érte
sítést küldjük, mikor, miből, hol (város) kíván 
szakvizsgázni]
-  elfogadott szakképzési terv
- orvosi diploma (egyetem által kiadott A/4-es 
„eredeti” másolat is jó)
-  előző szakorvosi bizonyítvány (ha van)
-  személyazonossági igazolvány (ha postán 
küldi jelentkezését: születési anyakönyvi kivo
nat)
-  működési bizonyítvány(ok) (ov. főorvos, kh. 
igazgató írja alá és pecsételi le, háziorvosoknál 
a tisztiorvos igazolása)
-kötelező kiegészítő gyakorlat(ok)ról műkö
dési bizonyítvány
-  műtéti kimutatás(ok)
-  tanfolyamok igazolása
-  nem munkában töltött idő(k) igazolása 
(szül., gyed, gyes, katonaság, fiz. nélk. szab., 
táppénz).
Integrált intézmények esetén külön igazolni a 
kórházi osztályon és a járóbeteg-rendelésen 
eltöltött időt.
A kérelmeket személyesen, vagy postán lehet 
az Országos Szakképesítő Bizottság irodájába 
eljuttatni. (1135 Bp., Szabolcs u. 35. -  Oktatási 
épület -  I. emelet 110-112.)
Ügyfélfogadás orvosok, fogorvosok részére: 
Hétfő: 10-14 óráig 
Szerda: 13-16 óráig 
Péntek: 8-12 óráig
Az OSZB elnökének (dr. Forgács Iván egyetemi 
tanár) ügyfélfogadási ideje, helye:
Hétfő: 12-14 óráig
1135 Budapest, Szabolcs u. 35. -  Népegész
ségtani Intézet (Rektori épület I. emelet)
Az OSZB Titkárság vezetőjének (dr. Márffy 
Judit főorvos) ügyfélfogadási ideje, helye: 
Szerda: 15-17 óráig
1135 Budapest, Szabolcs u. 35. Oktatási épület 
I. emelet 110.
Ügyfélfogadás gyógyszerészek részére: Oktatási 
épület I. emelet 103.
Hétfő: 12.30-15.30 óráig

Szerda: 9.00-12.00 óráig.
Minden jelöltnek eredményes vizsgát kívá
nunk.

Országos Szakképesítő Bizottság

A Magyar Gerontológiai Társaság 1997. 
szeptember 3-án, szerdán, 14.00 órától „A kor
szerű diuretikus therapiáról" tudományos ülést 
rendez a Semmelweis Orvostudományi Egye
tem Gerontológiai Központjában (Budapest 
VIII. kerület, Rökk Szilárd utca 13.). 
Üléselnökök: Dr. Szilágyi László osztályvezető 
kardiológus főorvos, Dr. Vértes László osztály- 
vezető gerontológus főorvos, a Magyar Geron
tológiai Társaság főtitkára 
Előadások:
Dr. Szilágyi László: Diureticumok kardiológus 
szemmel
Dr. Vértes László: A diureticumok történetéből 
Dr. Vértes László: Diureticumok az idősek 
zárójelentéseiben
Királyné Harangi Orsolya: A Human Rt. új 
diureticuma, a Huma-Spiroton.
A tudományos ülés után a Human Rt. fogadást 
ad, szerzője Királyné Harangi Orsolya.

Orvosi rendelőnek alkalmas, Budapest XIV. 
kerületi, 85 m2-es, magántulajdonú, telefonos, 2 
utcai bejáratú, felújított üzletingatlan eladó. 
Tel.: 221-2506 (napközben) vagy 176-5347 
(este).

Az ORMOS Egészségügyi Alapítvány pályázatot 
ír ki egészségügyi intézmények (rendelőintéze
tek, kórházak, szociális intézmények) számára.
1. Pályázat célja: egészségügyi intézmények 
szoftverrel való támogatása.
2. Pályázat tárgya: FŐNIX integrált rendelőin
tézeti rendszer, vagy annak egyes moduljai.
3. Pályázati feltételek: a pályázó intézményeknek 
rendelkezniük kell a rendszer üzemeltetéséhez 
szükséges hardver eszközökkel, valamint garan
ciát kell vállalniuk a rendszer beüzemelésére.
4. Pályázat beadási határideje:
1997. szeptember 15.
Jelentkezési kérdőívek az alábbi címen és tele
fonszámon igényelhetők: ORMOS Egészség- 
ügyi Alapítvány, 1184 Budapest, Henghersor u. 
73. 295-5963 (Nagy Enikő).

Az MPT Magyar Személyközpontú Pszicho
terápiás Egyesület ismét meghirdeti 1997. évi 
kezdéssel módszerspecifikus kiképző prog
ramját, melynek elvégzése felhasználható és 
beszámítható a pszichoterápiás szakvizsga 
letételéhez.
Az első alapszint 300 órás: (szupervízió 
nélkül), mely 150 óra önismereti csoportél
ményt, 100 óra terápiás tréninget és 50 óra 
elméleti részt tartalmaz.
Ez a program a Pszichoterápiás Tanács (képző
helyek érdekképviseleti testületé) által elfo
gadott és támogatott, a kiadott tanúsítvány pe
dig a Pszichoterápiás Koordinációs Bizottság 
által jóváhagyott igazolást is jelent. 
Pszichológusok, orvosok és humán foglalko
zású, mentálhygienés érdeklődésű szakembe
rek jelentkezését várjuk.
A program vezetői:
dr. Pintér Gábor -  programvezető
dr. Szászné Bán Judit
dr. Speer Józsefné.
A jelentkezést az egyesület címén írásban kérjük. 
Minden jelentkezőt értesítünk az egyeztető 
megbeszélésre.
Cím: SOTE Fül-Orr-Gégeklinika, Dr. Speer 
Józsefné, 1083 Budapest, Szigony u. 36.
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KAZUISZTIKA

T-sejtes, nagy granuláris lymphocyta leukaemiához társuló 
„pure red cell aplasia” eredményes kezelése cyclophosphamiddal
Mátrai Zoltán dr., Lelkes Gábor dr.1, Milosevits János dr., Páldiné Haris Piroska dr. 
és Pecze Károly dr.
Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet, Haematológiai Osztály, Budapest (szakági igazgató: Sas Géza dr.)
Szent János Kórház, Központi Laboratórium, Budapest (osztályvezető főorvos: Lelkes Gábor dr.)1

A szerzők T-sejtes, nagy granuláris lymphocyta (large 
granular lymphocyte, LGL) leukaemiához társuló pure 
red  cell aplasia eredményes cyclophosphamid kezelését 
ismertetik. Az eset kapcsán -  a m agyar szakirodalom 
ban először -  áttekintik a krónikus LGL proliferációk 
korszerű osztályozását és sajátosságait, különös tekin
tettel a diagnózisra, kórlefolyásra és kezelésre. A klo- 
nális LGL proliferációk gyakorisága a korábban gon- 
doltnál lényegesen nagyobb. Ism eretlen eredetű neut
ropenia, pure red cell aplasia, Felty-syndroma, vasculi
tis elkülönítő diagnózisa során ezért LGL proliferáció 
kizárása is szükséges.

Kulcsszavak: nagy granuláris lymphocyta, LGL-lymphocyto- 
sis, T-LGL leukaemia, pure red cell aplasia, NK-LGL leukae
mia, cyclophosphamid

A perifériás vér m ononucleáris sejtjeinek kb. 10-15%-a 
LGL. A citoplazmájukban azurophil granulációt ta rta l
mazó lym phocyták CD3-, CD16+natural killer (NK) sej
tek vagy CD3+,CD16+aktivált citotoxikus T-sejtek. A két 
sejttípus fénymikroszkóposan nem  különíthető el egy
mástól; monoklonális proliferáció mindkettőből k iin 
dulhat. Átmeneti LGL szaporulat vírusinfekciók kísérő- 
jelensége lehet; LGL antigén (CD16, CD 56, CD 57) ex
presszió -  LGL morfológiával vagy anélkül -  ritkábban 
egyéb tum orokban (pl. akut lym phoid leukaemia, non- 
Hodgkin lymphoma) is előfordulhat (26). Az utóbbi évek 
vizsgálatai azt m utatták, hogy a klonális LGL prolife
rációk gyakorisága meglepően magas (39). A Felty-synd- 
rom ának [neutropenia, splenomegalia, rheum atoid 
arthritis (RA)] tarto tt esetek legalább egyharm adában 
igazolható klonális T-LGL proliferáció (38,42). A Mayo- 
klinika anyagának 1996-os feldolgozásában a pure red 
cell aplasia (PRCA) leggyakoribb kimutatható oka -  a 
thym om át megelőzően -  ugyancsak T-LGL proliferáció 
volt (17).

Az alábbiakban T-LGL leukaem iás betegünk rövid 
kortörténetét ismertetjük.

Rövidítések: FAB = francia-amerikai-brit; LGL = large granular lym
phocyte; MCV = mean cell volume; MGUS = monoclonal gammopathy 
of undetermined significance; MIC = Morphologic, Immunologic, 
Cytogenetic; NK = natural killer; PRCA = pure red cell aplasia; RA = 
rheumatoid arthritis; TCR = T-sejt receptor; TCUS = T-cell clonopathy 
of undetermined significance

T-cell large granular lymphocyte leukaemia associated 
with pure red cell aplasia: good response to cyclophos
phamide treatment. Authors report effective treatm ent 
of T-cell large granular lym phocyte (LGL) leukaemia 
and secondary pure cell aplasia with cyclophos
pham ide. The current classification of LGL prolifera
tions is presented, with emphasis on the issues of diag
nosis, clinical course and treatm ent. LGL proliferations 
are not so rare that previously thought and should be 
involved in the differential diagnosis of neutropenia, 
pure red  cell aplasia, Felty’s syndrom e and vasculitis of 
unknow n origin.

Key words: large granular lymphocyte leukaemia, T-LGL 
leukaemia, pure red cell aplasia, natural killer cell lymphocy
tosis, NK-LGL leukaemia, cyclophosphamide

1. ábra: Nagy granuláris lymphocyta T-LGL leukaemiás beteg 
perifériás kenetében
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2. ábra: T-LGL leukaemiához társuló pure red cell aplasiás beteg (a) csontvelő aspiratumában granulopoeticus és LGL sejtek 
figyelhetők meg; erythropoeticus elem nem látható, (b) cristabiopsiás kép. Interstitialis LGL-infiltráció (nyíl) és a erythropoesis 
hiánya látható

Esetismertetés

H. M. 73 éves nőbeteg korábbi anamnézisében cholecystectomia, 
coronariasclerosis, paroxysmalis pitvarfibrillatio, colon diverti
culosis szerepel. 1994 augusztusában anaemia miatt vizsgálták 
belosztályon; az anaemia hátterében a perifériás vérben észlelt 
lymphocytosis miatt krónikus lymphoid leukaemia gyanúja me
rült fel. Vörösvérsejt transzfúziókat kapott; a nagy transzfúziós 
igény miatt, haemolysis gyanújával utalták ambuláns vizsgálatra 
1994 augusztusában. Statusából halvány bőr- és nyálkahártyák, 
obesitas, mérsékelt hepatosplenomegalia emelhető ki. A mellkas
röntgen negatív volt, a mellkasi és hasi CT hepatosplenomegaliát 
igazolt. Ekkor készült leletei: fehérvérsejtszám: 17 G/l,hematokrit: 
0,22,hemoglobin: 7 g/dl (korábbi transzfúziók után), thrombocy- 
ta: 214 G/l, reticulocyta: 0,5%o, MCV: 91 fl, LDH: 622 E/l. Kvalitatív 
vérkép: LGL: 90%, neutrophil: 7%, monocyta: 3%. Az 1. ábra a 
vérkenetben megfigyelhető granuláris lymphocytát mutat. A pe
rifériás vér marker vizsgálatával az LGL-sejtek immunfenotípusa 
CD3+, CD8+, CD4-, CD16+, CD56- volt. A csontvelő-aspiratio és - 
biopszia az erythropoeticus sejtsor hiányát és intenstitialis LGL 
inffltrációt igazolt (2a és 2b ábra). Southern biot vizsgálat a T-sejt- 
receptor (TCR) ß-länc génjén jelzett monoklonális átrendeződést 
(3. a ábra). Az LGL sejtek elektronmikroszkópos felvételén a cito- 
plazmában egymással párhuzamos tubuláris képletek (parallel 
tubular arrays) voltak kimutathatók (4. ábra). Az egyéb vizsgála
tok közül Latex negativitás, antinukleáris faktor és anti-DNS po- 
zitivitás, magasabb ferritin (675 ng/ml), ill. erythropoetin (310 
mE/ml) szint, negatív direkt és indirekt Coombs-teszt, negatív he
patitis А, В és C, ill. negatív HTLV-1 antitest vizsgálat, erősen foko
zott antitestfüggő citotoxicitás emelhetők ki.

A jellemző morfológiájú és immunfenotípusú LGL proli- 
feráció klonális jellegét a TCR génátrendeződés vizsgálat iga
zolta. Ennek alapján T-sejtes klonális LGL proliferáció (T-LGL

leukaemia), következményes pure red cell aplasia diagnózisa 
volt megállapítható.

3. ábra: T-sejtreceptor gén Southern blotting vizsgálata T-LGL 
leukaemiás betegen (a) cyclophosphamid kezelés előtt és (b) 
után
О hiányzó germ-line sáv
* átrendeződött génszakasz jelenlétére utaló sáv B: beteg, N: 
egészséges kontroll, E: Eco-R I., H: Hind III. (dr. Földi János 
felvétele)
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4. ábra: Elektronmikroszkópos felvétel: T-LGL leukaemiában: 
az LGL citoplazmájában párhuzamos tubuláris képletek 
(parallel tubular arrays) (nyíllal jelölve) figyelhetők meg.
(dr. Lelkes Gábor felvétele)

Reticulocytaszóm, x 109/l Fvs.xl 09/l

Idő,hónap

5. ábra: Az erythropoesis visszatérése LGL-leukaemiához 
szövődő pure red cell aplasiában cyclophosphamid kezelés 
hatására

1994 novemberétől cyclosporin-A kezelést kezdtünk, 420 
mg/nap (6 mg/kg) (Sandimmun ivóoldat, Sandoz) adagban, 3 
hónapig, kedvező hatás nélkül. Ez időszakban a vörösvérsejt 
transzfúziókat folytattuk. 1995 márciusában paroxysmalis pit- 
varfibrillatio kapcsán bal felső végtagi hemiparesis alakult ki. A 
transoesophagealis ultrahangvizsgálat a cerebralis embóliát 
okozó bal pitvari thrombust kimutatta. Syncumarra állítottuk; 
2 X 300 mg/nap Rytmonorm mellett a sinus ritmus stabilnak bi
zonyult. Cyclophosphamid adását kezdtük (Cytoxan tbl., 100 
mg/nap 2 hétig, majd 50 mg/nap p. os 1 évig). Két hónap után a 
reticulocytaszám emelkedni kezdett, a transzfúziós igény 
megszűnt, majd a 3. hónaptól a Hb érték is növekedni kezdett. A 
Cytoxan kezelés megkezdése után 6 hónappal a Hb szint nor
málissá vált. A granulocytaszám mindvégig meghaladta az 
500/pl-t, a thrombocytaszám normális maradt. A perifériás 
LGL-szám fokozatosan a normálisra csökkent. A hematológiai 
paraméterek változását az 5. ábra szemlélteti. Az 1996 február
jában végzett csontvelő-aspiratio mindhárom sejtsorra terjedő 
normális vérképzést mutatott, LGL infiltráció nélkül. A kontroll 
TCR génátrendeződés vizsgálat a klonális átrendeződés eltűné
sét igazolta (3. b ábra). Egyéves kezelés után a cyclophosphami- 
dot elhagytuk; a beteg azóta is remisszióban van.

Megbeszélés

A krónikus LGL proliferációk mai ism ereteink szerint 
három  jól körülhatárolható klinikai entitást alkotnak. A 
T-sejtes klonális LGL proliferáció (CD3+, CD 16+) 
(T-LGL leukaemia) sajátos fény- és elektronm ikroszkó
pos morfológiával, im m unfenotípussal, klonális T-sejt- 
receptor génátredeződéssel járó megbetegedés, melyet 
klinikailag autoim m un szövődmények (neutropenia, 
PRCA) és RA-val való gyakori társulás jellemez. A natu 
ral killer (NK) sejtes klonális LGL proliferáció (CD3-, 
CD 16+) (NK-LGL leukaem ia) a T-sejtes form ánál r it
kább, szervinfiltrációkkal, В-tünetekkel, klonális citoge
netikai eltérésekkel járó  gyors progressziójú, terápia re- 
frakter, elsősorban Japánban és Távol-Keleten előfor
duló, valószínűleg EBV-asszociált kórkép (14,15, 30). Az 
NK-sejtes LGL lym phocytosis (CD3-,CD16+) hat hónap 
nál tovább fennálló NK-sejt proliferációt jelöl, tünetekkel 
vagy anélkül. Tünettana a T-LGL leukaemiához hasonló, 
de a neutropenia, ill. PRCA ritkább és vasculitis, akut 
glom erulonephritis, polyarteritis nodosa is előfordul 
(44). Klonalitás csak ritkán, X-kromoszómához kötött 
DNS analízissel m utatható ki (26,44); transzform álódhat 
agresszív formába is (30).

Az LGL proliferációk term inológiájában uralkodó 
zűrzavart az okozza, hogy a kórképek egyre jobb és pon 
tosabb megismerésével a szerzők azokat m ás-m ás, leg
inkább jellegzetesnek tarto tt tulajdonságukról nevezték 
el. A legismertebbek: Ту lymphoproliferative disorder (5, 
13, 28) (az LGL sejteken expresszálódó CD16 az IgG Fc 
fragm ens receptora), lymphoproliferative disorder of 
granular lymphocytes (40, 36), granular lym phocyte- 
proliferative disorder (33). A FAB (francia-am eri- 
ka i-b rit) m unkacsoport 1989-ben T-CLL néven a k rón i
kus T-lymphoid leukaem iák közé sorolta (2), m ajd 1990- 
ben  -  tekintettel az esetek többségében kim utatható 
klonalitásra -  a MIC (Morphologic, Immunologic, Cyto
genetic) Cooperative Study Group javasolta a T-LGL leu
kaem ia elnevezést (3). A nevezéktan még korántsem  egy
séges. Mivel az igazolható m onoklonalitás ellenére sok 
beteg kezelés nélkül évekig tünet- és panaszm entes, m á
soknál viszont progresszió észlelhető, mely kezelést tesz 
szükségessé, úgy tűnik , a betegség biológiai term észete 
egyénenként változó; a m onoklonalitás nem  feltétlenül 
jelent malignitást. M indezek alapján -  a m onoklonális 
gam m opathiákhoz hasonlóan -  javasolja Dhodapkar a 
MGUS (monoclonal gammopathy of undeterm ined sig
nificance) m intájára a TCUS (T-cell clonopathy of unde
term ined significance) elnevezést a klonális T-sejtes LGL 
proliferációkra (8).

Az NK-sejtes LGL proliferációknál a term inológiai 
zavar kisebb: két fő form ája közül a gyors, fulm ináns, in
curabilis NK-LGL leukaem ia esetében (14) az elnevezést 
a biológiai lefolyás m ellett a citogenetikailag sokszor iga
zolható klonalitás is támogatja. A klinikailag heterogén 
krónikus NK-LGL proliferáció esetében klonalitás leg
többször nem m utatható  ki, a lefolyás indolens, így elne
vezése krónikus NK-LGL lymphocytosis (44).

Az ism ertetett eset m ind a kezdeti tünetek  (súlyos 
anaem ia), laboratórium i leletek (mérsékelt LGL lym pho
cytosis, jellegzetes im m unfenotípus, ultrastruk tú ra , m o
noklonális TCR génátrendeződés) és a terápiás válasz
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szem pontjából típusos T-LGL leukaem iának m ondható. 
A klonális LGL proliferációk kb. 90%-át adó T-sejtes LGL 
leukaem ia (CD3+, CD16+) az idősebb kor betegsége; a 
kezdeti tünetek típusosán a kísérő neutropeniával, ill. 
anaem iával függenek össze. Az 1. táblázatban főbb k lin i
kai és hematológiai jellemzőit, a 2 . táblázatban a kísérő 
im m unológiai eltéréseket foglaltuk össze. Az ossz fehér
vérsejtszám  rendszerint csak mérsékelten emelkedik, a 
betegek 90% -ában az LGL arány >90%. Figyelemreméltó, 
hogy csak kissé magasabb, sőt norm ális LGL szám esetén 
is fennállhat klonális LGL proliferáció (8). Az azurophil 
granulum ok -  egyébként típusos LGL proliferációnál is -  
hiányozhatnak (8, 26). Az elektronm ikroszkópos vizs
gálattal megfigyelhető, a sejtm em bránhoz kötötten  vagy 
a citoplazm ában szabadon egym ással párhuzam osan el
helyezkedő m ikrotubulusok (parallel tubular arrays) (4. 
ábra) pontos funkciója nem tisztázott. Az im m unfenotí- 
pus az esetek 95%-ában -  esetünkhöz hasonlóan -  
CD3+, CD4-, CD8+, CD16+, CD56-, CD57+. Ritkán a CD3 
és CD16 pozitivitás mellett CD4+, CD8-, CD4+ CD8+ 
vagy CD4-CD8-antigéneket hordozó variáns is előfordul. 
Ezek klinikai jelentősége nem  tisztázott; a CD4+, CD8- 
form ában neutropenia nincs, vagy csak kisfokú (10,23). 
Specifikus citogenetikai eltérés nem  ismert; a klonalitást 
a TCR láncok génjének az esetek 95%-ában kim utatható 
m onoklonális átrendeződése igazolja.

1. táblázat: A T-LGL leukaemia klinikai és haematológiai 
jellemzői

Átlagéletkor 57-61 év
Férfi: nő arány 1 :1
Kísérő rheumatoid arthritis 26-28%
Visszatérő fertőzések 15-39%
össz fehérvérsejtszám 400-37 000/pl 

(átl.: 4500/pl)
LGL szám 108-10 858/pl 

átl.: 1350/pl
Neutropenia (ANC <1500/pl) 74%
Súlyos neutropenia (ANC <500/pl) 48%
Anaemia (Hb <11,5 g/dl) 51%
Súlyos anaemia (Hb <8 g/dl) 19%
Pure red cell aplasia 8%
Thrombocytopenia (<150 000/pl) 20%
Súlyos thrombocytopenia 
(<20 000/pl)

1%

Loughran 1993-as (26) és Dhodapkar 1994-es (8) összefoglaló közle
ménye alapján

2. táblázat: Immunológiai eltérések T-LGL leukaemiában (%)

Rheumatoid faktor 61
Antinukleáris antitest 44
Emelkedett LDH 33
Pozitív Coombs-teszt 14
Thrombocytaellenes antitest 25
Antineutrophil antitest 20
Monoklonális gammopathia 8
Poliklonális hyperglobulinaemia 5

Átvéve: Dhodapkar és mtsai, 1994 (8)

A betegek mintegy felénél kim utatható anaemia az 
esetek 20% -ában súlyos és 8-10% -ban megfelel a PRCA 
kritérium ainak; a kórkép e jellegzetességére elsőként

Oshimi hívta fel a figyelmet (33). Lacy 1996-os feldolgo
zása szerint a PRCA leggyakoribb -  thymomát megelőző 
-  oka T-LGL leukaemia volt (17). Az anaemia nem  áll 
arányban a csontvelői LGL infiltráció mértékével. A neut- 
ropeniától eltérően az erythropoesis LGL okozta gátlá
sát, celluláris és humorális tényezők szerepét in vitro 
több m unkacsoport is igazolta (19,31,32).

A neutropeniára, mint vezető klinikai tünetre m ár az 
első közlésekben felhívják a figyelmet (7,27). Az esetek 
kétharm adában kimutatható, 50%-ban súlyos (<500/pl). 
Antineutrophil antitestek kim utathatók lehetnek (20, 
11), a netrophil granulocyták élettartam ának csökke
nését is leírták (43), de a granulopoesis LGL okozta 
szuppresszióját in vitro nem sikerült igazolni (20,18,43). 
Egyes betegek a súlyos neutropenia ellenére panasz- 
mentesek, m áskor azonban visszatérő infekciók jelent
keznek, sokszor első tünetként. Felnőttkori ciklikus neut
ropenia hátterében is igazoltak T-LGL leukaemiát (21, 
22) .

A betegség érdekes vonása gyakori társulása RA-val; 
felmerült a közös etiológia lehetősége is (26). A két m eg
betegedés kezdődhet egy időben (23,45), de az LGL p ro
liferáció évekkel meg is előzheti az RA kialakulását (26). 
Ugyanennél a -  Loughran által leírt -  betegnél az RA 
kialakulásakor a klonális LGL proliferáció -  DNS vizs
gálattal igazolhatóan -  eltűnt. RA-ban szenvedő betegek 
synovialis fluidum ában típusos T-LGL (CD3+, CD16+) 
sejteket m utattak  ki (6). A Felty-syndrom ának (RA, 
splenomegalia, neutropenia) ta rto tt esetek kb. ‘/з-ában 
(38) (egyes közlések szerint még gyakrabban) (42) iga
zolható T-LGL leukaemia. Az egyéb kísérő betegségek 
között ritkábban neuropathia, szolid tumorok, endokrin  
betegségek, myelodysplasiás syndrom a, MGUS fordul 
elő (8).

A kórlefolyás betegenként változó, a tünetm entes- 
ségtől az ism étlődő súlyos fertőzésekig és jelentős 
transzfúziós igényig terjed. Igazolt klonális T-LGL pro li
feráció spontán eltűnését is leírták, melyet a neutropenia 
megszűnése is k ísért (41). A lassú lefolyás ellenére a be
tegek mintegy 2/з-а előbb-utóbb kezelést igényel, m ely
nek időpontja és mikéntje individuális. A tünet- és p a 
naszmentes betegek kezelést nem, csak időszakos ellen
őrzést igényelnek. Neutropenia tünetm entes betegen 
nem jelent terápiás indikációt, de visszatérő fertőzések
kel kísért neutropenia, súlyos anaem ia, PRCA esetében 
kezelés szükséges. A legjobb eredményeket alkiláló szer, 
leginkább cyclophosphamid fél-, 1 éves adása eredm é
nyezte, szteroiddal vagy anélkül (8,26,33); az elért hem a
tológiai, sőt m olekuláris remisszió legtöbbször további 
kezelés nélkül tartósnak  bizonyult. A cyclophosphamid 
betegünknél is eredményesnek bizonyult és hasonló ese
tekben adása javasolható. Kedvezőnek találták a 
m ethotrexát -  prednisolon kom binációt (elsősorban RA- 
s betegeknél), fludarabint (8), chlorambucilt, azathio- 
print (8), rezisztens PRCA esetén a cyclosporint is (4). 
Fertőzésekben a G-CSF átmenetileg emelheti a neut- 
rophilok számát (16). Splenectomia ineffektiv, sőt a ke
ringő LGL-szám növekedésével jár. Szteroid m onoterá
piával csak átm eneti javulás érhető el és a mellékhatások 
jelentősek. Alfa-interferon nem hatékony (9). A legtöbb
ször idős betegek kezelésénél a terápia létjogosultságán 
túl a tünetek súlyossága, társbetegségek, a tartós szte-
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roid, ill. immunszuppresszív terápia mellékhatásai, a 
várható hatás tartóssága egyaránt mérlegelendő. A lassú 
lefolyás, a betegek átlagéletkora miatt -  B-CLL-hez 
hasonlóan -  a kezelés célja nem  a teljes remisszió, hanem  
a minél tartósabb tünet- és panaszmentesség. M indam el
lett úgy tűnik, egyes betegeknél tartós remisszió -  gyó
gyulás? -  is elérhető.

Az ism ertetett esetben a PRCA oldódása -  Motoji is
m ertetett betegéhez hasonlóan (29) -  a cyclophospha- 
mid kezelés kezdetét követően 2,5-3 hónap múlva kez
dődött és az erythropoesis teljes helyreállása 6 hónap 
után következett be. Figyelemreméltó, hogy betegünknél 
a cyclosporin nem volt hatékony. Ugyanakkor Bible és 
mtsai cyclophosphamidra és szteroidra nem, de cyclo- 
sporinra reagáló T-LGL leukaemiát kísérő PRCA-t is
m ertettek (4). Eseteikben azonban -  mivel az ism ertetett 
két beteg egyike sem kapta 2 hónapnál tovább a cyc- 
lophospham idot -  kérdéses, hogy valódi terápiarezisz
tenciáról volt-e szó, vagy túl kevés idő volt a válasz k iala
kulására. T-LGL leukaemiához társuló PRCA esetében 
m indkét szerrel közöltek jó eredményeket; a cyclophos- 
pham id hatása tartósabb, mivel a kóros LGL kiónt elimi- 
nálja is, míg a cyclosporin csak az erythropoesis LGL 
okozta szuppresszióját szünteti meg. Más kérdés, hogy a 
relatíve indolens lefolyást, Щ. a betegek korát is figyelem
be véve a haematológiai, sőt molekuláris remisszió -  
CLL-hez hasonlóan -  a legtöbb betegnél nem  cél. U gyan
akkor a fél-, egy éves cyclophosphamid kezeléssel elért 
remisszió tartós (pl. Motoji betegnél több, m int 5 év volt) 
(29). A remisszióban lévő betegnek semmiféle kezelésre 
nincs szüksége, míg a cyclosporinnal, szteroiddal vagy 
egyéb szerrel történő tartós imm unszuppressziónak je 
lentős mellékhatásai lehetnek. Az alkiláló szerek késői 
mellékhatásaként ism ert szekunder leukaem ia a magas 
átlagéletkor miatt kisebb problémát jelent.

Az LGL proliferációk valós hazai gyakorisága nem  is
m ert. Az irodalmi adatokat figyelembe véve azonban a 
jelenleg diagnosztizált eseteknél valószínűleg lényegesen 
több fordul elő. Az elkülönítő diagnosztikus gondol
kodásba bekerülve egyre több eset kerülhet felismerésre. 
Elsősorban ismeretlen eredetű neutropenia, anaem ia, 
PRCA esetén kell a lehetőségét felvetni -  főleg, ha RA 
vagy rheum atoid faktor pozitivitás is kim utatható. A di
agnózisban alapvető a perifériás vérkép és a m arker vizs
gálat. Felismerésük esetén hatékonyan kezelhetők, enél- 
kül azonban az infekciók, súlyos anaemia komoly k lin i
kai problém át jelenthet. Hiánypótló volna az LGL proli
ferációk tényleges hazai gyakoriságának m egállapítását 
célzó klinikai vizsgálat, melybe -  a hematológiai, belgyó
gyászati és immunológiai osztályokon és am bulanciákon 
kívül -  a reumatológiai (Felty-syndroma) és bőrgyó
gyászati centrum ok (vasculitis) bevonása is indokolt.
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FOLY ÓIRATREFERÁTUMOK

MIKROBIOLÓGIA 
ÉS FERTŐZŐ BETEGSÉGEK

A d iphtheria  differenciáldiagnózisa -  
ism ét időszerű? Thilo, W. (Nationales 
Referenzzentrum für Diphterie und 
Tetanus, Robert-Koch-Institut, Ber
lin): Pädiat. Prax., 1996,51, 103.

Németországban 1942-1944-ben 730 
ezer diphtheria (= di.) megbetegedés
ből 38 000-en meghaltak. A háború 
után a védőoltások következtében a 
hazai járvány megszűnt. Amíg világ
szerte nem  irtják ki a kórokozót, 
fennáll a járvány kitörésének a poten
ciális veszélye. Pl. Oroszország és 
U krajna összeomlása után 1994-ben 
50 000 di. esetet jelentettek e terüle
tekről.

A kórokozó reservoirja az ember, a 
nyálcseppekkel terjed és az orr-garat- 
üregben telepszik le. Exotoxinja a 
protein-szintézis gátlásával sejthalált 
okoz, főleg a szívben, a májban, a vesé
ben és a perifériás idegekben. A di.-t a 
csírahordozók terjesztik. Lappangási 
ideje 2-6  nap, de pár óra is lehet. 
M inden életkorban előfordulhat.

A betegnek nyelési panaszai van
nak. A láz kezdetben hiányozhat, de 
súlyos elesettséggel jár. A torok piros, 
duzzadt. A tonsillákon gennyes pon
tocskák találhatók, amelyek sárgás
szürke lepedékké folyhatnak össze. A 
lepedék szorosan tapad a nyálkahár
tyára, lekaparva vérzik, majd barnás 
elszíneződés keletkezik.

Az orrnyálkahártya is beteg lehet. 
Ilyenkor az orrbem enetben pörkös 
gyulladás és véres-savós váladék lát
ható. Dörzsöléssel a szemhéjakra is 
ráterjedhet.

A m em branosus gyulladás rákúsz
hat az uvulára és a garatívekre. Peri
tonsillaris oedema alakulhat ki a sub
m andibularis és a nyaki nyirokcso
m ók részvételével, miáltal a nyak tész- 
taszerűen megduzzad (Caesar-nyak). 
Ha a m em brán lejjebb süllyed, gége- 
di. és inspiratorikus légszomj, krupp 
jöhet létre.

A di. letalitása 1975-1983-ban 22% 
volt. Szövődményei lehetnek: m yocar
ditis, máj- és vesekárosodás, valamint 
paresisek.

Az orr-garat gyulladásos betegsé
geinél a banális kórképek mellett szó

ba jöhet di., mononucleosis infectio
sa, angina P laut-Vincent, streptococ
cus-angina, tonsillaris-peritonsillaris 
abscessus és mumps.

A di. gyanút megerősíti a di. környe
zet és a beteggel történt érintkezés két 
héten belül (külföldi utazás). A di.-ra 
gyanús beteget kórházba kell küldeni, 
el kell különíteni és a laboratóriumi 
leletek megvárása nélkül di.-antitoxin- 
nal haladéktalanul el kell kezdeni a 
gyógyítást. Az allergia tesztelésre és az 
adagolásra vonatkozó tudnivalókat az 
oltóanyag kísérő cédulája tartalmazza. 
A kezdeti 20 000-40 000IE adag mellett 
erythromycin vagy penicillin alkalma
zása is szükséges.

A di. a tetanushoz hasonlóan exo- 
toxicosis, a serum ban nem  hagy visz- 
sza hatásos protektiv antitoxin szin
tet, im m unitást, ezért m inden di.-ból 
felépült betegnél el kell kezdeni az ak
tív immunizálást.

A kontakt személyeket fel kell ku 
tatni, hét napon át megfigyelni és a 
csírahordozókkal együtt 7-10 nap 
oralis erythromycinnel vagy egyszeri 
depot penicillin G-vel gyógyítani. Az 
antimikrobális kezelés eredményét 3 
negatív laboratórium i lelet bizonyítja. 
A betegek és a csírahordozók a thera
pia elkezdése után 24 óra múlva álta
lában m ár nem fertőzőképesek. A ki
m aradt di. védőoltást pótolni kell. A 
fertőző betegség inkubációja a védő
oltásnak nem ellenjavallata.

A di. toxin ellen a megelőző védő
oltás stimulálta antitoxikus im m uni
tás ad védelmet. Ha egy populációban 
az oltottak aránya 80%, a kórokozó 
cirkulációja megszakad, tovább nem 
képes szaporodni és nem  tör ki a já r
vány.

Míg a gyermekek nagy része di. vé
dőoltásban részesül, a felnőttek 
30-70%-a nem, vagy csak alig védett. 
A gyermekkorban szerzett alapim 
m unitást kb. 10 évenként adott frissí
tő oltásokkal az egész életen át fenn 
kell tartani. Elsősorban kell védőolta
ni a di.-s vidékre utazókat, a közleke
dés dolgozóit, a határőröket-vám oso- 
kat, a kitelepülőket és a di.-s terüle
tekről menekülőket.

A WHO 1995-ben 50 465 di. beteget 
jelentett.

[Ref: 40 éves vidéki körzeti orvosi 
pályám  alatt egy di. beteget láttam az

ötvenes évek közepén (kóbor cigány 
fiú).

A társadalom az orvostól (és a tűz
oltótól) nem várja el, hogy m inden  
nap „dolgozza le a 8 óráját”, hanem  
lehetőleg m unka nélkül legyen, de 
mindig készenlétben álljon a tőle meg
követelhető „bevetésre”.]

Kollár Lajos dr.

Egy trópusi fekély: ku tán  diftéria.
Werdmuller, B. F. M és m tsai (Delft): 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
2414.

A trópusokon utazgató hollandusok 
bőrbetegségekkel térhetnek haza. A 
szerző ism erteti egy Afrikában já rt nő 
bőrmegbetegedését.

A 43 éves nő H ollandiában szüle
tett, szabadságát Gambiában és Sze
negálban töltötte, 14 napos körutazás 
kapcsán a bal lábháton fekélyek kép
ződtek. Nem járt az őserdőben, nem 
fürdött édesvízben. Rovarcsípést több 
ízben kapott. Be volt oltva hepatitis A 
és sárgaláz ellen, m alária profilaxis
ként m efloquint szedett. 3 éve difté- 
ria-tetanusz-polio vaccinát kapo tt a 
polio járvány idején. M ostani kinntar- 
tózkodása utolsó napján a ba l lábhá
ton piros folt mutatkozott, m elyből fe
kély keletkezett. Lázas és elesett lett, 
háziorvosa bőrgyógyászhoz utalta. A 
bal lábháton 1 cm átm érő jű  fekély 
erythem ás fekélyszéllel és feltűnő 
szürke lepedékkel látható. A bal boká
nál két kisebb fekély van. Leishmani- 
asisra gondolva biopsiát vettek  a na
gyobb ulcus széléből. A tenyésztésnél 
Corynebacterium  diphtheriae nem 
nőtt ki, de egy másik tenyésztés ki
m utatta a kórokozót. Torokkenet- 
tenyésztéseknél a d iphtheria bacillus 
nem volt kim utatható. Eleinte „vakon” 
flucloxacillinnel, a tenyésztési ered
mény ism eretében erythrom ycinnel 
kezelték, naponta 4 X 500 m g-m al. Az 
ulcust lokálisan povidon-jódkenő- 
csös kötéssel kezelték. Az egynapi 
flucloxacillines kezelésre m egszűnt a 
láz és rosszullét, 2 hét m úlva záródtak 
az ulcusok. A Corynebacterium diph
theriae buzogány alakú pálcika, világ
szerte előfordul, van toxicus és toxin 
nélküli törzse, a toxin a bacterium  
fágjában található, főleg a myocardi- 
um ra pathogen, az idegek demyelini- 
satióját okozhatja, a vesében tubulus- 
necrosist okozhat. A bact. rendszerint
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nem invazív, de a toxin behatol a szö
vetekbe. A torokban a toxin b a rn ás
szürke lepedőket hoz létre, a tüneteket 
a toxin vérpályába kerülése okozza, az 
oedema nagysága a lepedők nagysá
gával arányos, fatálissá a respiratori- 
kus insufficientia által válik. A C. 
diphtheriae a bőrsérülések kapcsán  
bőrm egbetegedést is okozhat, főleg a 
trópusokon fordul ez elő, és a rossz 
hygienés körülmények is hozzájáru l
nak ehhez. Bőrfertőzést és system ás 
tüneteket a toxigén és a nem  toxigén 
törzsek is okozhatnak. Kezelése 
erythrom ycinnel naponta 2 g p e r os, 
vagy benzylpenicillin 1 ,2-2 ,4x10 
egységnyi i. m. naponta 7-10 napon 
át. Toxigén fertőzésnél, vagy ha  egy
ben systemás tünetek is jelentkeznek, 
antitoxin adandó, és ez előfordulhat 
bőrfertőzésnél is. Betegüknél valószí
nűleg rovarcsípések közvetítették a 
fertőzést. A beteg nem volt teljesen 
vaccinálva diphtheria ellen. A vaccina 
ugyanis hatástalanított toxinból k ép 
zett toxoidból áll, mely csak a toxint 
semlegesíti és nem véd meg a fe rtő 
zéstől. M iután toxigén bact. is okozhat 
bőrelváltozást, óvatosság ajánlatos. A 
kután fertőzés is lehet a légutak szá
m ára kiindulási forrás. Gyanú esetén 
meg kell állapítani a betegnél tö rtén t 
oltást, szükség esetén ki kell egé
szíteni és antibioticumos kezelést kell 
alkalmazni. A szürke lepedék je l
lemző, olykor elegendő lehet a dg
hoz. A toxicitás tüneteinél antitoxint 
kell adni, esetleg a környezet vizs
gálatára is so rt kell keríteni.

Ribiczey Sándor dr.

A női urogenitalis Chlamydia tra
chomatis fertőzés felismerése az ott
honról elküldött vizsgálati anyagból.
0stergaard , L. és mtsai (D epartm ent 
of Infectious Diseases, and D ep art
ment of Clinical Microbiology and  
Research Unit for General Practice, 
Aarhus University Hospital, A arhus, 
Dánia): Brit. Med. J„ 1996,313, 1186.

A Chlamydia trachomatis (C. tr.) gya
kori előidézője a szexuálisan átv itt 
megbetegedéseknek (STD); részvételi 
aránya: 3-14% . Ennek következm é
nye kism edencei gyulladás, ectopiás 
terhesség és tubaris sterilitás lehet. A 
fertőzöttek fele tünetmentes, ezért 
szükséges a panaszmentes -  főleg fi
atal -  nők szűrése, mely legtöbbször

nőgyógyászati vizsgálat alkalmából 
történik, endocervicalis és urethralis 
kenetvétellel. E szűrővizsgálatot limi
tálja az orvos igénybevételének költ
ségessége, m iután  m agukat egészsé
geseknek érzőkről van szó. Tekintve, 
bogy a DNA-erősítésű m ódszerek -  a 
polym erase-, illetve a ligásé láncreak
ciós assay -  bevezetése még tovább 
fokozta e vizsgálat szenzitivitását, a 
szerzők azt kívánták tanulmányozni: 
ezen lehetőség birtokában -  a vizs
gálati anyagot gyorsan laboratórium 
ba juttatva -  járható-e az az út, hogy a 
szűrésben részt vevő nő saját maga 
vegye le endocervicalis és urethralis 
váladékát tartalm azó öblítő folyadé
kát, összehasonlítva ennek eredm é
nyét a saját körzeti orvosa által levett 
és elküldött, hasonló helyekről be
szerzett vizsgálati anyaggal.

E vizsgálatokban 33 Aarhus megyei 
orvosi körzetet vontak be, közelebb
ről az ezekben lakó 222 olyan, 18-25 
éves nőt, ak ik  valamilyen okból nő- 
gyógyászati vizsgálatra kerültek 1995. 
jan. 15. és 1996. február 15. között. 
Ezen összeállításban nem szerepeltek, 
akik 4 héten  belül antibakteriális ke
zelésben részesültek, valam int azok, 
akik terhesek voltak. M inden vizsgá
landó kapo tt az írásbeli utasítás mellé 
2 db 10 m l-es steril csövet, valam int 1 
db 5 ml-es hüvelyi pipettát. Az egyik 
csőbe -  előzetes mosakodást mellőz
ve -  a kezdő vizeletsugárból 10 ml-t 
kellett a vizsgálandónak ürítenie, míg 
a másikba ugyanannyit a középsugár
ból. U tána az 5 ml-es pipettát kb. 5 
cm-nyire fel kellett vezetnie a h ü 
velybe, annak  tartam át ott kinyomni, 
utána visszaszívni azt és e lezárt pi
pettát a 2 csővel együtt a laborató
riumba ju tta tn i. Ezzel párhuzam osan 
minden vizsgálati anyagot adó nő en
docervicalis és urethralis váladékát 
ugyancsak eljuttatta körzeti orvosa 
ugyanezen laboratórium ba. Utóbbi
akból polym erase láncreakciós vizs
gálatot végeztek, míg a nők által levett 
3-féle anyagból emellett m egnézték a 
ligásé láncreakciót is, így összesen 
m indenkin 8 vizsgálat történt. A C. tr. 
jelenlétét akkor vették bizonyított
nak, ha a 8 vizsgálat közül legalább 
kettő pozitív eredm ényt adott. Te
kintve, hogy a 222 nő közül csak 205 
küldte be m indhárom  vizsgálati anya
gát, így az ő eredményeiket össze
sítették.

Eszerint a 205 nő közül 23 esetben, 
vagyis 11,2%-ban (7,2-16,4%) tudták

kimutatni a C. tr. infectiót. Ami a vizs
gálati adatok szenzitivitását illeti, az or
vosok által beküldött endocervicális 
anyag szempontjából ez 78%-os volt, 
míg az otthonról származó elősugár 
vizeletben polymerase reakcióval 74%- 
osnak, ugyanebből ligásé reakcióval 
78%-osnak bizonyult, igazolva azt, 
hogy egyetlen helyről származó anyag 
nem ad optimális megbízhatóságot. Ha 
ugyanezt az orvosok által levett m ind
két vizsgálati anyagra vonatkoztatjuk, 
az érzékenység m ár 91%-os, míg a be
tegek által levett anyagban a polymera
se reakcióban 92,9%-os, a ligásé reak
cióban pedig 99,5%-os. A 3 utolsó cso
portban vizsgált specificitás 100%-, 
92,9%-, illetve, 99,5%-osnak bizonyult. 
Érdekes, hogy a 23 C. tr. pozitív egyén 
közül csak 2 (= 8,7%) kórelőzmé
nyében szerepelt korábbi urogenitalis 
C. tr. infectio, míg a 182 C. tr. negatív nő 
közül 34-ben (18,7%); állandó szexuá
lis partnere volt az előbbiek 73,9%- 
ának, szemben az utóbbiak 79,1 %-ával. 
Ugyanakkor a jelenleg C. tr. pozitív 
egyéneknek 52,2%-a volt tünetmentes 
s a negatívoknak is csak alig több mint 
fele (54,4%). Tünetmentes nőkön tehát 
vizsgálataik alapján a C. tr. 10,8%-ban 
mutatható ki.

A szerzők szerint vizsgálataik iga
zolják, hogy eljárásukat betartva, az 
urogenitalis C. tr. fertőzés felismerése 
van olyan eredményes az otthon, a 
vizsgálati egyén által levett és bekül
dött anyagban, m int az orvos által a nő- 
gyógyászati vizsgálat során szerzett vá
ladékokban, amióta alkalmazható a 
DNA-amplifikációs polymerase, illetve 
ligásé láncreakció. Ezek jelentősége 
nemcsak kevésbé költséges voltában 
van, hanem egyszerűségében is 
(anyagvétel otthon, a vizsgált egyén ál
tal), könnyebbé téve a minden kilen
cedik fiatal nőt érintő tünetmentes, 
gyógyítható C. tr. infectio felismerését.

Major László dr.

Egy invazív A csoportú Streptococcus 
járvány kapcsolata nagymértékben 
elterjedt invazív donnái iskolás gyer
mekek között. Cockerill, III. F. R. és 
m tsai (Clinical Microbiology, Mayo 
Clinic, Hilton 4, Rochester, MN 55905, 
USA): JAMA, 1997,277, 38.

M innesota állam ban 1995. január l.és  
március 31. között A csoportú invazív 
Streptococcus járvány lépett fel. Az ál-
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lam délkeleti részében, 3 egymással 
határos megyéjében, melyeket já rvá
nyos területnek minősítettek, 1249 
felnőtt és gyermek vizsgálatát kezdték 
el. Az állam ezen délkeleti részén élő 
lakosság körében kialakult járvány
ban 10 nap alatt 4 betegben toxikus 
Streptococcus shock syndrom a m u
tatkozott és m ind a 4 személy életét 
vesztette. A toxikus shock syndrom a 
kritérium ait egy, a súlyos Streptococ
cus infekcióval foglalkozó m unkacso
port határozta meg. E syndrom ában 
lehet jelen fasciitis, de m int patológiai 
diagnózis, nem  feltétele a syndrom á- 
nak.

Pulsed-Field Gel Electrophoresis 
(PFGE) módszerrel kimutatták, hogy 
a fent említett 4 esetben egyetlen 
azonos clon volt a felelős a toxikus 
shock syndrom a kialakulásáért. En
nek alapján a vizsgálatokat kiterjesz
tették a járványos területekre.

A betegség diagnózisát gyakorló 
orvosok és klinikai mikrobiológusok 
végezték. A klinikai laboratórium  
székhelye a M AYO  ORVOSI KÖZ
PONT  volt. Ez a központ nemcsak el
sődleges referáló székhelye volt M in
nesota ezen területének, de kiterjedt 
gondozói hálózattal is rendelkezett. A 
fertőzést ellenőrző orvosok kapcso
latban álltak az állam 17 megyéjében 
levő kórházakkal. Az orvosok m inden 
invazív A Streptococcus megbetege
dést jelentettek 1995. január 1-től, de 
kizárólag a területen tartósan ott la
kókról. M inden betegtől vettek garat
váladékot és m inden betegről feljegy
zést készítettek. A betegekkel szem é
lyes megbeszélést folytattak, valam int 
a hozzátartozóikkal és mindazokkal, 
akik a betegekkel érintkeztek és ilyen 
módon fertőzésnek lehettek kitéve.
1995. január 1-től március 31-ig ter
jedő időben a 3 szomszédos m egyé
ben a megbetegedések az évi átlag 
négyszeresére emelkedtek.

M innesota állam 17 megyéjében 12 
A csoportba tartozó invazív Strepto
coccus megbetegedést identifikáltak a 
fent jelzett 3 hónapban felnőttek kö
zött. Ebből 7 esetet ugyanaz az invazív 
Streptococcus clon okozott, am it 
PFGE m ódszerrel igazoltak. Ezek a 
betegek a 3 egymással határos m egyé
ben laktak, valamennyien fehérbő- 
rűek és átlagban 60 évesek (32-83). 
Közülük 5 személy egyéb betegség 
m iatt orvosi kezelés alatt állt, ami haj
lamosító tényező az infekcióra. Ebből 
a csoportból került ki az a 4 beteg, aki

toxikus shock syndromában m eghalt. 
PFGE genetikai profilját a szerzők egy 
ábrán m utatják be. Az orvosi feljegy
zésekből kiderült, hogy 2 beteg annak 
az iskolának az alkalmazottja, ahol a 
gyermekek között a legkiterjedtebb 
járvány dúlt, 2 másik beteg pedig 
nagyszülője volt ugyanezen iskola ta
nulóinak és velük szoros kon tak tus
ban éltek.

A gyermekek vizsgálatát 4 elem i is
kolában végezték. Az iskolákat be tűk
kel jelölték a szerzők. Az „A” iskola 
járványos területen feküdt, az „X” is
kola Délkelet-M innesotában, az „Y” 
iskola Dél-Minnesotában, „Z” pedig 
Észak-közép-Minnesotában volt. Min
den gyerm ektől garatváladékot vettek 
és azokat összegyűjtve a MAYO klini
ka központi laboratórium ába küld
ték. Az „A” iskolában 187 tanulót 
szűrtek, akik közül 59 = 32% -nak volt 
A Streptococcus pozitív garatváladé
ka és 46 = 78% mutatott PFGE geneti
kai vizsgálattal invazív clont. Az „X” 
iskolában 337 gyermek közül 53 = 
16% volt bakteriológiailag pozitív és 
senkinek sem  volt invazív clonja. Az 
„Y” iskolában 260 gyermeket szűrtek, 
közülük 30 = 12% garatváladékából 
tenyészett ki A Streptococcus és 3 ta
nuló rendelkezett invazív donnái. 
Végül a „Z” iskolából 299 tanuló közel 
68 = 23% -nak volt pozitív váladéka és 
1-nek volt PFGE-1 igazolt clonja. A fel
nőttek adatait az 1. sz. táblázat, a gyer
mekekét a 2. sz. táblázat rögzíti.

A M AYO  klinika  laboratórium a a 
PFGE genetikai vizsgálatokat k iter
jesztették M- és T-proteinek vizsgála
tára is, valam int pyrogen exotoxinok- 
ra és superantigenekre. Feltételezik, 
hogy a superantigenek stim ulálják a 
T-sejtek proliferációját és lehetséges, 
hogy részük van a toxikus shock 
syndroma kialakulásában.

Minden iskolás gyermek antibioti- 
kus kezelésben részesült (Penicillin) 
és profilaktikusan ugyancsak antibio- 
tikus kezelésben részesültek a kon
taktok.

A szerzők felteszik a kérdést, hogy 
mikor léphet fel járvány. A választ 3 
pontban adják meg. 1. Ha virulens 
clon cirkulál a lakosság körében. 2. Ha 
a járványos clon prevaleál az asym p
tomaticus hordozókban. 3. Ha nagy 
kockázatú idős személyek hordozzák 
a kórokozót.

További adatokra van szükség an
nak megállapítására, hogy k ik  tekint
hetők m agas kockázatú személyek

nek. Szükség van továbbá a külön
böző antibiotikum ok hatékonyságá
nak pontosítására az A csoportú 
Streptococcus eradikálása érdeké
ben.

A M innesotában elindított surveil
lance lényegében kórházakra alapí
tott hálózati munka, gyakorló orvoso
kon és laboratórium okon keresztül. 
Ez a m in ta alkalmazható az USA más 
állam aiban is. A járványügyi vizsgála
tok korrekciója javítani fogja a járvá
nyok epidemiológiájának jobb megér
tését és további adatokat nyújt a tudo
mányos ellenőrző stratégia számára.

A közlem ény végén a 43 irodalm i 
összefoglaló előtt olvasható a vizsgá
latban részt vevő team és a kutatóla
boratórium ok támogatói.

Baranyai Elza dr.

А-csoportú béta-haemolyticus Strep
tococcus pharyngitis optikai immu
noassay tesztje. Gerber, M. A. és mtsai 
(Connecticut Chidren’s Medical Cen
ter, 282 W ashington St., H artford, CT 
06106, USA): JAMA, 1997,277, 899.

A szerzők А-csoportú béta-haemolyti- 
cus Streptococcusok jelenlétét vizsgál
ták egy optikai immunológiai teszt 
(OIA) segítségével 2113 akut pharyn- 
gitisben szenvedő gyermeken, akik 
Connecticut és Chicago 6 különböző 
intézetében fordultak elő. A teszt lé
nyege egy optikai immunoassay tech
nológia (Strep A OIA, BioStar Inc, 
Boulder, Colo): a fény reflexiója meg
változik, ha antigén kötődik egy ref
lektáló felszínhez kötött antitesthez és 
ez a fényvisszaverődés-változás szín- 
változásként közvetlenül megfigyelhe
tő.

А-csoportú béta-haemolyticus Strep
tococcusok kimutatására más antigén 
detektálási tesztek is forgalomban van
nak, azonban az az általános megfigye
lés, hogy elegendő specificitásuk mel
lett nem  elegendő az érzékenységük, 
ennek következtében negatív esetben 
klasszikus bakteriológiai tenyésztés ál
tali megerősítés szükséges. Vizsgálataik 
célja az volt, hogy összehasonlítsák az 
OIA pontosságát a véragar lemez és a 
Todd-Hewitt-kultúra pontosságával. 
Utóbbi két eljárást laboratóriumi kri
térium  standardnak tekintették és a 
szerzőktől teljesen független másik in
tézetben végezték, akik az OIA ered
ményeket nem  ismerték.
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Részletesen közölt eredményeikből 
kitűnik , hogy megfelelően képzett 
személyek által helyesen kivitelezett 
OIA (időigénye: 8 perc,ugyanazon gé
getam ponon végezve, m int a labora
tó rium i kritérium okat is) érzékenysé
ge felülm úlja a véragar tenyésztését 
(84%, ill. 78% respektive), míg a speci- 
ficitás 93%, ill. 99%. Álpozitív OIA-val 
nem  találkoztak. Arra következtet
nek, hogy negatív OIA teszt eredm ény 
esetén nem  feltétlenül szükséges vér
agar tenyésztéssel is m egerősíteni a 
leletet. Ez idő- és költségm egtakarí
tást eredményez.

Lázár József dr.

Cytomegalovirus DNA kimutatása a 
vér és a csontvelő CD34+ sejtjeiben.
Von Laer, D. és mtsai (Abteilung 
Virologie, Inst, für Med. M ikrobiolo
gie, u n d  Abteilung Hämatologie und 
Onkologie, Med. Klinik, Universität 
Freiburg, Freiburg, Németország): 
Blood, 1995,86, 4086.

H um an cytomegalovirus infekció 
elég gyakran jár együtt leuko- és 
throm bocytopeniával újszülöttek
ben, valam int im m unkárosodott sze
mélyekben. A HMCV okozta myelo- 
szuppressziót többféleképpen értel
mezik, többek között a vérképző nö
vekedési faktorok csökkent csontvelői 
termelésével és vírussal fertőzött 
CD8+ lymphocytákkal. Többen kim u
tatták, hogy a fertőzött progenitor sej
tek proliferativ potenciálja is csök
kent in vitro, ami azonban nem  egy
értelm ű. Az in vitro vizsgálatokkal el
lentétben igen keveset tudnak  a 
HCMV tropizm usról in vivo. A szer
zők m ostanában mutatták ki, hogy 
viraem ia alkalmával a közvetlen korai 
(IE) és késői vírus mRNA m inden 
érett leukocyta populációban kim u
tatható, ilyképpen a granulocyták ké
pezik a mRNA expresszió legnagyobb 
forrását. A granulocyták keringési 
ideje pár óra, ami lényegesen rövi- 
debb, m in t a vírusfertőzés és a HCMV 
okozta késői mRNA expresszió között 
eltelt időszak. Abból indultak ki, hogy 
a csontvelő progenitor sejtjei m ár 
HCMV viraem ia alkalmával fertő
ződnek. Azt mások is megerősítették, 
hogy a csontvelő + a m onocyták 
egészséges, de szeropozitív szem é
lyekben HCMV DNA-t tartalm aznak 
és a v írusra  jellemző intranuclearis

zárványok m egakaryocytákban is 
megtalálhatók. Vizsgálataiknak az 
volt a célja, hogy milyen a HCMV kü l
ső inger által m eghatározott válasza a 
vér és a csontvelő CD34+ sejtjeiben, 
mégpedig viraem iás betegekben, akik 
rendszerint im m unszupprim áltak és 
egészséges szeropozitív egyénekben. 
A CD34+ antigént m int m arkert azért 
választották, mivel az elkötelezett ős
sejtekben megtalálható, viszont az 
érett vérsejtekben hiányzik. Azután 
nem  m inden CD34+ sejt egyúttal 
funkcionálisan vérképző progenitor. 
HCMV DNA-t viraemiás betegek 
CD34+ sejtjeiben m inden bizonnyal ki 
lehet m utatni, viszont ez nem sikerült 
egészséges szeropozitív személyek
ben.

A vizsgálatokat mindössze néhány 
betegnél végezték el, többek közt al- 
logén csontvelő-transzplantációban 
részesült leukaemiásokban, ahol 
HCMV infekciót találtak, aztán AIDS- 
ben, lym phom ákban és egészséges, de 
szeropozitív személyekben. A vizsgá
latnak az a lényege, hogy egy au to 
matával a fluoreszkáló antitestekkel 
jelölt sejtpopulációt a többitől szét 
lehet választani (FACS = fluoreszcens- 
aktivált sejtszeparátor): A sejtekben 
aztán polym erase láncreakcióval 
(PCR) vizsgálták a HCMV DNA-t. 
Összesen 33, de 31 im m unszuppri- 
mált és im m unkom petens HCMV- 
szeropozitív egyén csontvelejét és vé
rét vizsgálták. A hét csontvelőpunktá- 
tum  közül négyben találtak CD34+ 
sejteket csontvelő-transzplantáltak- 
ban, valamint 8 aspirátum ból három  
pozitívat, szerzett immunhiányos 
szindróm ában. Akadt olyan prim aer 
HCMV betegségben szenvedő bete
gük is, akinél 20 napos időközben 
végzett csontvelőpunkció alkalmával 
csak az első volt pozitív. Vizsgálták a 
CD34+ sejteket a vérben is és itt 13 
eset közül 4 bizonyult HCMV DNA 
pozitívnak. Tekintettel a lakosság 
nagyfokú HCMV fertőzöségére, ezek 
az adatok nem  meglepőek, jóllehet 
olyan esetek is akadtak, mikor az al- 
logén csontvelődonorok egészségesek 
voltak és a recipiensekben mégis 
HCMV fertőzöttség derült ki. A k ü 
lönböző fehérvérsejtek közül leggyak
rabban a m onocyták voltak fertőzöt
tek. Nem találtak viszont HCMV 
DNA-t a csontvelő fehérvérsejtjeiben 
13 egészséges, de szeropozitív d onor
ban. Mindezek a vizsgálatok m egerő
sítik azt a korábbi feltételezést, hogy a

vérképző progenitor sejtek immun- 
szupprim ált betegekben HCMV-sal 
fertőzhetők, jóllehet ez a sejtcsoport 
nem bizonyult vírus rezervoárnak 
egészséges HCMV pozitív és szeropo
zitív egyénekben.

Végeredményben a korrekt számí
tásokkal ellenőrzött vizsgálatok ered
ményei meggyőzőek és a vérképző 
progenitorok in vivo is fertőzhetők, 
hiszen a CD34+ sejtek azonosak az 
elkötelezett őssejtekkel nem csak a 
csontvelőben, hanem a vérben is. 
Mindez am ellett szól, hogy a vírus- 
particulum ok DNA részecskéi nem 
specifikusan a sejt felszínén tapadnak 
meg és ez m inden sejtfrakcióra érvé
nyes, am ire eddig nem volt adat. 
HCMV DNA emellett a plazm ában is 
kim utatható volt, igaz nem  minden 
donorban. Ezt azzal magyarázzák, 
hogy a CD34+ sejtfrakciók fertőzött 
érett granulo- vagy m onocytákkal 
„szennyeződtek”. Igaz viszont, hogy a 
fertőzés m értéke ezekben a CD34+ 
sejtekben 10-, vagy 100-szor kisebb 
volt, m int az egyéb PCR pozitív sejt
frakcióké. Viszont azt nem lehetett bi
zonyítani, hogy a lappangási idő alatt 
a CD34+ progenitorok a vírus-per- 
zisztencia legkiterjedtebb hordozói. A 
csontvelő sejtjeinek az infekciója vi
szont nincs összefüggésben a peri
fériás cytopeniákkal. Előfordult, hogy 
fertőzést norm ális haem ostatusban is 
találtak, de ennek a fordítottja is igaz. 
Ámbár a HCMV DNA pozitív CD34+ 
sejtek aránya minimális, hiszen 102 
vagy 105 sejt közül csak egy volt fer
tőzött, ez önm agában nem elég ahhoz, 
hogy az egész vérképzést megbete- 
gítse. In v itro  sokkal nagyobb fokú in
fekció érhető  el. Mindez viszont nem 
ellentétes saját vizsgálataikkal, me
lyekben kim utatták, hogy a progeni
torok HCMV infekciója legalábbis in 
vitro (sejttenyészetben) képes a vér
képzést gátolni.

A szerzők előző vizsgálataikban 
kim utatták, hogy az érett granulo- 
cytákban és a m onocytákban vírus 
eredetű IE antigén és késői mRNA, 
legalábbis viraemiás betegekben ki
mutatható. Az érett granulocyták 
mintegy 8 óra hosszat keringenek a 
vérben, míg a HCMV replikációs cik
lus néhány napig tart. Ezek szerint 
azokban a granulocytákban, ahol a 
HCMV mRNA kimutatható, a fertő
zésnek a csontvelőben kellett bekö
vetkeznie. A késői antigén vagy ppl50 
mRNA kim utatása a granulocytákban
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további bizonyíték lenne, hogy a pro- 
genitorok in vivo fertőzhetők.

A m odell ezek szerint a következő: 
HCMV viraem ia stádium ában az el
kötelezett vérképző őssejtek vírussal 
fertőződnek. A HCMV-gén-expresz- 
szió komplex lépcsőzetes folyamata 
egészen addig tart, amíg a myeloid 
sejtek és a m onocyták oszlanak és dif
ferenciálódnak; a vírus ciklusa az 
érett sejtekben fejeződik be.

Bán András dr.

Egy férfi lázzal és petechiával. Greene, 
W. L. és mtsai (Yale University School 
of Medicine, New Haven): Lancet, 
1997,349, 696.

54 éves, előtte egészséges férfinak 39 °C 
láza lett, fáradt és enyhe hasi panaszai 
léptek fel. Háziorvosa normális rutin  
vér leletet talált és vírus-infekciónak 
vélte. Egy hét múlva piros kiütések je 
lentek meg az arcán, a nyakán, a lá
bain és vérfoltokat láttak a párnáján. 
Ekkor került kórházba.

Felvételekor 38,2 °C a láza, az arcán, 
a nyakán és a végtagjain diffúz, nem  
tapintható és nem  halványodó pe- 
techiák láthatók. A buccalis nyálka
hártyáján ecchymosisok. Néhány 
nem fájdalmas nyirokcsomót tap in 
tottak. A lépe elérhető, a mája nem  na
gyobb. A fehérvérsejtek száma 9600 
ennek 21%-a polym orphonuclearis, 
50%-a atípusos lymphocyta,20%  mo- 
nocyta. A throm bocytáinak a száma 
kevés. A máj am inotransferase-ok és a 
total bilirubin szintje emelkedettek. A 
csontvelőben m egnőtt a megakaryo- 
cyták száma. A szérum ban magasabb 
az Epstein-Barr-vírus elleni IgM és a 
throm bocyták elleni IgG antitestek 
szintje.

A beteget prednisone-nal és i. v. im 
m unglobulinnal kezelték, de a vérle- 
mezkék száma nem  nőtt, továbbra is 
50% felett volt az atípusos nagy lym- 
phocyták aránya és orrvérzés lépett 
fel. Acyclovirt és alfa-interferont is 
kapott. A fokozódó epistaxis m iatt 
splenectom iát végeztek a 12. napon. 
M ásnap m ár emelkedett a th rom bo
cyták száma. A prednisone adagját 
csökkentve bocsátották haza. Fél év 
múlva a vérképét rendben találták.

A mononucleosis infectiosa típ u 
sos gyermekbetegség, de felnőttkor
ban is előfordulhat. Jóindulatú, magá
tól gyógyuló betegség, de szövőd

ményként haemolyticus anaem ia, 
asepticus meningitis és pericarditis 
fordulhat elő. Súlyos throm bocytope- 
niával ritkán találkozunk. A steroid 
kezelés változóan eredményes.

Kollár Lajos dr.

Kawasaki-betegséget utánzó, „föld
közi-tengeri (mediterrán) foltos láz”.
Jenkins, D. R. és mtsai (Public Health 
and Clinical Microbiology Labora
tory, Royal Victoria Infirmary, New
castle upon Tyne. NE 1 4LP, Anglia): 
Britm ed.J., 1997,314, 655.

Portugáliai kéthetes nyaralásból Ang
liába visszatért 14 éves fiú lázas lett, 
étvágytalanságról, émelygésről pa
naszkodott. 3 nap múlva láza m agasra 
szökött, majd középen bevérzett, nem 
viszkető kiütések léptek fel. M enin
gococcus sepsisnek vélve, cefotaxim 
terápiát kezdtek. A következő napon, 
az újabb jelek alapján (kézen, lábon 
enyhe ödéma, kétoldali conjunctivi
tis, cserepes ajkak, lobos szájnyálka
hártya, nyaki nyirokcsomók duzzana
ta), felmerült a Kawasaki-betegség 
lehetősége is. Azonnal nagy adag iv. 
im munglobulin és aszpirin terápiát 
kezdtek, és echocardiographiával ke
resték a coronariák esetleges aneu- 
rysmáját. A részletesebb anam nézis- 
ben kiderült, hogy a gyermek Portu 
gáliában kutyával volt szoros kapcso
latban. Kullancscsípésről azonban 
nem tud, ez utóbbira jellemző fekély 
vagy necrosis (täche noir, eschar) sem 
alakult ki. Ciprofloxacin kezelésre té r
tek át, m ire a láz négy nap alatt 
megszűnt. A foltos lázzal szem beni 
antitestek titere 14 nap alatt 0-ról 
1 :2560-ra emelkedett. A kiterjedt sze- 
rológiai és tenyésztési vizsgálatok ne
gatív eredménnyel zárultak.

A m editerrán  foltos láz a Földközi
tenger körül, valamennyi partvidéken 
honos, Spanyolországban és Portugá
liában pedig a szárazföld belsejében 
is. Kórokozója a Rickettsia conorii, á t
vivő a kutyák ún. barna kullancsa 
(Rhipicephalus sanguineus). A  bete
geknek csak alig több m int harm ada 
tud kullancscsípésről. A fogékonyság 
általános. A szerológiai felmérések azt 
mutatják, hogy az endémiás régiók
ban igen gyakoriak az enyhe esetek, 
amelyek vagy nem is kerülnek or
voshoz, vagy nem  tisztázódik a diag
nosis. Ism ertek azonban 2,5%-os ha

lálozásé halm ozódások is, a malignus 
form ákra bevérzett exanthem a, 
throm bocytopenia, stupor és súlyos, 
többszörös szervi károsodás jellem 
ző. A halál a diagnosztikus, illetve a 
terápiás késedelem következménye.

Endémiás területen való tartózko
dás esetében a láz, a kiütés és az eschar 
triásza szinte biztos diagnosis! Kutyá
val való kapcsolat növeli a gyanút, 
különösen täche noir hiányában. A 
szerológia csak retrospektív értékű. 
Bőrbiopsziás anyag im m unofluoresz
cens m ikroszkópos vizsgálata ugyan 
gyors lehetőség a R. conorii k im utatá
sára, ez azonban még nem  ru tin  el
járás. A betegség gyanúját ezért főleg 
az epidemiológiai előzmény, illetve a 
klinikum veti fel. A terápiában a 
chloramphenicol, a tetracyclin és a 
ciprofloxacin egyaránt hatásos, utób
bi biztonságosabb.

A Kawasaki-betegség etiológiája 
tisztázatlan. Főleg a 4 éven aluli kis
dedeken lép fel, de felnőttkorban is 
előfordulhat. Jellemző: több m int öt 
napja fennálló láz, po lym orph bőrje
lenségek, belövellt conjunctivák, a 
száj- és garatképletek lobja, berepede- 
zettsége, végtagoedema és a nyaki 
nyirokcsom ók duzzanata. A diagnosis 
felállításához a felsorolt tünetek  közül 
ötnek a jelenléte szükséges. A leírt 
esetben valamennyi tünet jelen volt.

A m editerrán  foltos lázat -  különö
sen ha az epidemiológiai körülm é
nyek indokolják -  be kell illeszteni a 
Kawasaki-betegség differenciáldiag
nosztikájába. Ha a gyors elkülönítés 
nem lehetséges, meg kell kezdeni az 
adaequat kezelést m ind a Kawasaki- 
betegség, m ind pedig a m editerrán 
foltos láz ellen.

Budai József dr.

Antibiotikumok az állati táplálékok
ban. M eijer Van Putten, J. B. Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 2256.

1996-ban az 1746. oldalon jelentették, 
hogy az Európai Közösség veterina
rius commissiója nem  ta rto tta  szük
ségesnek az avoparcin antibioticum  
betiltását a bioiparban. Több európai 
ország, köztük Ném etország és Dánia 
erre azt kérdezték, hogy nem  okoz-e 
ez fokozott kockázatot és rezisz
tenciát az antibioticum  em beri fel- 
használásánál. A The Lancet (1996, 
348, 1038-1039.) közölt ekkor egy le-
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velet, melyben a rotterdam i állatkór
ház leírta az ezen a téren végzett vizs
gálatait. Az eredményeik nyilván gon
dolkodásra késztetik az európai vete- 
rinárius felügyeletet. A rotterdam iak 
23 kutyánál és 24 macskánál vizs
gálták a rectalis kenetet és 11 kutyánál 
(48%) és 4 macskánál (17%) vanco
mycin resistens enterococcusokat 
találtak. Vancomycin egyike a me- 
ticillin-rezisztens Staphylococcus 
aureus (MRS A) elleni szereknek, mely 
gyakran riadószerű gyorsasággal 
szükséges a kezelés folyamán. A b io 
iparban  m int növekedésgyorsítót al
kalm azzák az avoparcint, mely n a 
gyon hasonló a vancomycinhez. Ezek 
szerkezetileg nagyon különböznek a 
többi antibioticum tól és hatásuk a 
bacterium fal szintézisének m egaka
dályozása. Erre a hatásra gyakran van 
szükség, ahol a rezisztencia elleni ak
ció a betegeknél túlérzékenységgel 
jár, vagy rezisztenciába ütközik. Né
m et és dán tudósok szerint az avopar- 
cin használata a bioipar révén, a hús- 
fogyasztásnál pl. alkalmat ad a rezisz
tenciára, mellyel a mentőgyógyszer 
hatását lehetetlenné teszik. A ro tte r
dam i vizsgálatban a népességnél 
2-3% -ban találtak vancomycin re
zisztenciát, ez emelkedhet, ha nyers 
húst fogyasztanak a háziállatok. Az 
em ber és háziállatok közti szoros 
kapcsolat m ár kim utatható kutyák- 
nál-m acskáknál, és ez idő szerint m ár 
egy em bernél is jelentkezett van
comycin rezisztencia.

Ribiczey Sándor dr.

Eredménytelen a háziorvosoknál a 
felvilágosítás a Toxocara emberi fer
tőzésénél. Overgaau,. R A. M. és m tsa 
(Baarneveld, Utrecht): Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2282.

A Toxocara canis és a T. cati a kutya és 
a m acska orsóférgei. A férgek tojásai 
az állatok faecesével ju tnak a külvi
lágba. Az embrionisatio és érés m in i
m álisan 2 hete alatt a tojások nem csak 
a kutyáknál, de a macskáknál és az 
em bereknél is fertőzőek. Az em ber 
olyan helyen fertőződik, ahol az álla
tok defekálnak. Schellekens foglalta 
össze 1993-ban a klinikai képet, 
pathogenesisét, diagnosticáját, pre- 
ventióját és kezelését. A Toxocara fer
tőzés hosszan tartó eosinophiliát, 
á tm eneti grippeszerű tüneteket okoz,

és H ollandiában a népesség 10-15%- 
ánál antianyagok m utathatók ki. Néha 
súlyos pneum oniát okoz a masszív 
fertőzés, a seroprevalentia és az asth
ma közötti összefüggést az allergén- 
specifikus IgE koncentráció növe
kedés bizonyítja, és ez idült légúti 
m egbetegedéseknél is megtalálható; 
főleg atopiás constitutiójú gyerm e
keknél fontos a megelőzés. A fertőzés 
megelőzésénél a környezetre, a hy- 
gienére és a megfelelő felvilágosításra 
van szükség. Utóbbinál a háziorvos 
segítségére van szükség. 1993-ban 
több egyesület m egindított egy fel- 
világosító kam pányt, melynél először 
a háziorvosok, m ajd állatgyógyászok 
adtak inform ációkat és ism ertették a 
problémákat. Levélben fejtették ki 
nézeteiket, és egyben megküldték a 
különböző folyóiratok erre vonatkozó 
cikkeit az érintetteknek. A rádióban, 
tv-ben és újságokban ism ertették az 
akciót. 1993-ban telefonon érdek
lődtek a háziorvosok ismeretéről, 1 év 
múlva m egism ételték ezt, hogy el
lenőrizhető legyen az ankét haszna. A 
kérdések a zoonosis lehetőségére 
irányultak, a lehetséges fertőződésre, 
a kockázatokra, a toxocarosis jel
legzetes tüneteire, a serum titer 
m eghatározására a praxisban, az el
lenőrzésnél viszont a született állat
kölykök fertőzöttségét kérdezték és 
az emberi fertőzés lehetőségét, a jel
legzetes tüneteket, a felvilágosító 
kampányban való részvételt. A fiatal 
állatok fertőzött voltánál csak a felé
nél kevesebbre értékelték a lehetséges 
fertőzést, a fiatal állatok fertőző
képességét csak a negyedére becsül
ték (a 70%-ot csak 10%-ra becsülte a 
válaszlevélben a résztvevők 10%-a). A 
tünetek közül a hasfájást, viszketegsé- 
get említették, de az eosinophiliát, 
köhögést, lázat, bronchospasm ust jó 
formán alig jelezték. Több háziorvos 
jelentette, hogy a székletben kis gi
lisztákat talált (am i nem felel meg a 
valóságnak). Kiderült, hogy a kam 
pányban csak a megkérdezettek 
40%-a vett részt. A válaszokból az is 
kitűnt, hogy a legtöbben toxoplasmo- 
sisra gondoltak, nem  pedig a kérde
zett Toxocarosisra. A vizsgálatból k i
derült, hogy a parasitalis zoonosisok- 
ra nagyobb figyelm et kellene fektetni 
az orvosképzésben és a posztakadé
miai oktatásban.

Ribiczey Sándor dr.

Lovak betegsége Ausztráliában. Mei- 
jer Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2365.

A titokzatos lóvírust, mely 1994-ben 
jelentkezett Ausztráliában és 14 ver
senyló és trénerük életét követelte, 
úgy látszik egy bizonyos denevér, egy 
repülő róka terjesztette. Ezt az Animal 
Research Institute közölte az ausztrál 
részállamból, Queenslandből (New 
Scientist, okt. 26.). Az ausztrál eü. 
1994-ben egy epidémiától tartott. A 
versenylovak és trénerük 2 héten 
belül m eghaltak egy ismeretlen fer
tőző betegségben. M iután az állam
ban több versenylóistálló volt, félő 
volt, hogy a betegség elterjed. Megal
kották hozzáértőkből a bizottságot, 
mely őrült gyorsan dolgozott; egy hét 
alatt izolálták a kórokozót és kidol
gozták az ellenanyag kifejlesztését. 
Látszat szerint a morbillitörzs egy ed
dig ism eretlen tagjáról volt szó, mely 
egyben a szarvasm arhapestist és a 
kanyarót okozza. Bár a lójárványt be
fejezettnek nyilvánították, tovább ke
resték a vírus átvitelét. A DNA vizs
gálat azt m utatta, hogy egy ism ert ví
rus m utációjáról van szó. Tehát egy 
tényleg új vírusról lehetett szó. Egy 
hónapon belül 1600 lovat és 90 em
bert teszteltek a környéken. Senkinél 
sem találtak antitestet közülük. Egy 
DNA analysis szerint azonban nem 
egy ism ert vírus mutációjáról van 
szó. Ezért ideiglenesen az „equine 
m orbillivirus” nevet kapta (Med. J. 
Aust., 1995, 162, 5. és Science 1995, 
268, 94-97.). Most 2 év m últán végül 
rájöttek, m i lehetett valójában a vírus
gazda. Az Animal Research Institute 
in Q ueensland 500 repülő rókát vizs
gált, és 15%-nál morbillivirus elleni 
ellenanyagot m utatott ki náluk. Egyi
kük sem volt beteg. Nem egyszerű do
log a denevérről az em berre való átvi
tel bizonyítása. Nem tudjuk még, 
hogyan fertőződtek a lovak a denevé
rektől.

Ribiczey Sándor dr.

Prurigo parasitaria: epizoonosis ma- 
dárpondróktól. Prins, M. és mtsai 
(Tilburg-Nijmegen): Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2550.

A viszketegség nehezen kezelhető tü 
net, a diff. diagnózisnál sok belgyó
gyászati elváltozás, sok psychogen
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pruritus, öregkori pruritus, pruritus 
gravidarum  és több derm atológiai el
változás szerepelhet. M indig gondolni 
kell parasitákra, epizoonosisra. Az 
epizoonosis állati parasiták okozta 
megbetegedés, melynél a parasiták a 
bőrben keresik a táplálékukat. Gyak
ran  találkozunk velük macskák és ku
tyák bolháinál. A makacs viszketegsé- 
get gyakran megtaláljuk a gondosan 
felvett anamnesis során. Tisztázandó, 
hogy mióta állnak fenn a panaszok, 
konstansok-e, vagy időnként jelent
keznek csak, hol lokalizálódnak, szen- 
vednek-e a körzetükben mások is a 
panaszok miatt, vannak-e háziállatok, 
atopiás-e az illető szervezete, mi volt 
eddigi kezelése? Az ism ertetésre kerü
lő betegnél epizoonosis szerepelt, a 
viszketegség egyszerűen volt kezel
hető. Egy héten belül 3 betegüknél ál
lott fenn viszketegség, therapiaresis- 
tens derm atosis alakjában.

Az első beteg egy 49 éves nő, gene
ralizált viszketegséggel, pár hónapja 
Malajziában járt és 10 nap óta fokozó
dott a viszketegsége, papulák jelent
keztek a karokon, melleken és lábszá
rakon. Éjjel elviselhetetlen volt a visz
ketés. Kezdetben scabiesre gyanakod
tak, de ezt nem tudták bizonyítani, 
helyi kezeléssel corticoid-krémeket és 
orálisan antihistam inikum ot adtak. 
Faeces-, vizelet- és vérvizsgálat, va
lamint intracutan allergénpróbák 
nem  m utattak ki semmit. Egy epicu- 
tan  standardteszt pozitív volt ká- 
lium bikrom átra, perubalzsam ra, pri- 
m inre. A perzisztáló panaszok mellett 
m ost m ár ekzemás leasiók is társultak 
a kaparási elváltozásokhoz, erre egy 
lökésszerű prednison kúrát terveztek. 
Újból jelentkezett a generalizált 
viszketegség, a derm isben spongiosis 
mutatkozott, oedemával, perivascu
laris idült gyulladásos infiltratum- 
mal, és nem  volt jele mycosisnak, sca- 
biesnek. Kis fekete pelyheket m utatott 
a beteg, melyeket az ágya szélén talált. 
M icroscoposan ismeretlen pondrók- 
nak bizonyultak.

A m ásodik beteg egy 28 éves anya, 
aki 4 éves lányával együtt jelentkezett 
a bőrgyógyászaton, m indketten 1 hó
nap óta perzisztáló viszketegséget 
éreztek, az anya a combjain, leánya az 
egész testén. Az anyánál xerodermia 
állt fenn karcolásokkal, a gyermeké
nél testszerte lévő papulák hasonlí
to ttak a rovarcsípésekhez. A betegek 
lakószobájukban kis fekete „állatocs- 
kákat” találtak, melyek hasonlóak vol

tak az első beteg által találtakhoz. Az 
egyik ilyen pondró tele volt vérrel. A 
wagenungeni központba küldve a 
pondrók m adárféregpondróknak bi
zonyultak (Dermanissus gallinae).

Ez a m adarak haem atophag parasi- 
tája, 0,8-1,0 mm hosszú és barnás
szürke vagy rozsdabarna, élethosszuk 
kb. 8 hét, naponta 3-7 tojást telepíte
nek, melyekből 7-10 hét múlva felnőtt 
férgek képződnek. Tehát a populatio 
gyorsan kifejlődik. Sokan élnek a ma
darak tartózkodási helyén, barom 
fiaknál és galamboknál, de előfordul
hatnak  verebeknél, seregélyeknél és 
kalitkás m adaraknál. Nem élnek a 
gazdaállatnál, nagyon fénykerülők, 
napközben varratokban és résekben 
tartózkodnak, éjjel jönnek elő és m a
darak véréből táplálkoznak és regge
lente eltűnnek. Nehéz őket emiatt 
felfedezni. Gyakran találunk madár- 
pondrókat a fiatal m adarak kirepülé
sekor a tetőcserepek alatt és egyebütt 
a ház környezetében, a légtisztító 
nyílásaiban a rácsok között, főleg jún. 
közepétől augusztusig, de áttelelhet
nek és tavasszal aktivizálódhatnak. 
Többnyire kis, hevesen viszkető ki
ütés keletkezik ilyenkor, közepén kis 
vesiculummal, maculák is szerepel
hetnek, gyakran nem szim m etriku
sok, általában kiterjedtebbek az elvál
tozások a fekvő áldozatoknál, a szár
nyasokkal foglalkozó és fejőparasz
toknál gyakoriak az alkaron levő el
változások. Erre a foglalkozások (csir
ketenyésztők, állatorvosok), a fejőem
berek, a galambtenyésztők, papagáj
tartók, a balkonokon található ma
dárfészkek és m indenekelőtt a kálilú
gos preparátum ok bizonyítóak. A ke
zelés tüneti, eltűnik a betegség, ha a 
m adár eltávozik. Új m adarak számára 
lehetetlenné kell tenni a környéket. 
Elsősorban a fertőzési forrást kell el
távolítani, nincsen szükség infectici- 
dekre.

Ribiczey Sándor dr.

Nyaki lymphadenitis immunkompe
tens betegnél. Mycobacterium Gor- 
donae mint lehetséges kórokozója?
Fleisch, F. és mtsai (Infectionskrank- 
heiten und Spitalhigiene, Departm. 
Innere Med. Nationales Zentr. Myko- 
bakt., Institut für Med. Mikrobiol., 
O torhinolaryng., Hals- u n d  Gesichts
chirurg., Universitätsspitals Zürich): 
Dtsch. med. Wschr., 1997,122, 51.

A Zürichi Egyetemi Kórház Poliklini- 
káján észlelt, vizsgált és kezelt 76 éves 
beteg esetét ism ertetik a szerzők, be
tegsége okaként a M ycobacterium 
Gordonaet tételezik fel.

Bal oldali nyaki nyirokcsom ó-duz
zanattal jelentkezett a beteg a HNO 
Poliklinikán, ahol vizsgálatkor bal ol
dali tonsillitist is találtak. Augmentint 
kapott, de a nyirokcsom ó-duzzanat 
változatlanul fennm aradt. Részletes 
kivizsgálás történt: finom tű-biopsia, 
nyaki CT, broncho-oesophago-laryn- 
goscopia, MRtg., kém iai laborok, 
m ajd az egész csomó eltávolítása. Szö
vettani lelet a tbc-s csomóéhoz hason
ló volt. Saválló pálcákat nem  találtak, 
nyirokcsomóból vett Mycobact. kul
túra neg. maradt. PCR-rel a tbc-komp- 
lex és Bartonella henselae is negatív 
lett. A seb területéből kivezetett drain- 
folyadékban m icroscopicusan saválló 
pálcákat m utattak ki, em iatt a beteg 
antituberculoticum okat kapott. A ki
m utatott baktérium ok Mycobacte
rium  Gordonaenak bizonyultak.

A beteg 4 héttel később otthonában 
myocardialis infarctusban meghalt.

HIV-tesztet nem  végeztek, de im 
m unhiányt nem  találtak. A Mycobac
terium  Gordonae, Ruth E. Gordon 
bakteriológusnő által vált ism ertté. 
Ezen baktérium  környezetünkben 
ubiquiter m ódon elterjedt, földből, 
nem  pasztörizált tejből, vízből, vízve
zetékből izolálták. Em bernél a köpet- 
ben, gyom ornedvben, vizeletben sap- 
rophita colonisatióként található. La
boratórium okban is gyakran izolál
ják.

Több m unkacsoport retrospektív 
felméréseiben a kórokozót csekély in
fectio okaként találták. M inden kim u
tatásnál kérdéses, hogy pathogen je
lentőségű-e az isolatum, vagy kor- 
rekt-e a meghatározás. A kérdéses 
izolátum ok sokszor szárm aznak or
vosi kontam inalt eszközökről, endo- 
scopokról, katéterekről, vagy testfelü
letek colonisatiójában találhatók. Na
gyon ritkán okoznak lágyrész-infec- 
tiót, lym phadenitist, pulm onalis és 
systemás infectiót, m indenekelőtt im 
m unkom prom ittált betegeknél.

Az ismertetett betegnél a Mycobac
terium  Gordonae, mint a lym phadeni
tis oka nem volt kizárható, de teljesség
gel nem is volt bizonyítható. Lehetett 
drainnel előidézett contaminatio is.

Nagy M ária dr.
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A mikrobák csellel és fortéllyal túl
járnak az immunválasz esetén. Seger,
R. A. (Universitäts-Kinderklinik, Zü
rich): Monatsschr. Kinderheilk., 1997, 
145, 98.

A norm ál mikroflóránkkal e llen tét
ben m inden kórokozónak ki kell cse
leznie az im m unrendszert. [Ref: 
„Minden lénynek megvannak az erős 
oldalai -  éhből él ő maga, és m egvan
nak a gyenge oldalai -  ebből élnek a 
többiek.” (Remane, A. cit. Heinroth, O.: 
A z állatok társas viselkedése. Natura, 
1978.)]

A fagociták csak akkor ism erik  fel, 
kebelezik be és ölik le a b ak té rium o
kat, ha előtte komplement fak to rok
kal vagy immunglobulinokkal meg 
lettek jelölve. E megjelölés ellen az 
extracellularis baktériumok k apszu 
lával vagy biofilmmel, az intracellulá- 
risak kémiai anyagokkal védekeznek.

Ha kapszulás baktérium ok ju tn ak  
a keringésbe, a makrofágok képtele
nek őket kiküszöbölni. E b ak té riu 
m ok eltávolításának leggyorsabb 
módja a kapszula elleni antitestek  
bevezetése, amelyek rögzítik a kom p
lem entet és alkalmassá teszik őket a 
fagocitózisra. A kapszulás kórokozók 
áldozatai pl. Haemophilus influenzae 
m eningitisben az idősebb csecsem ők 
és kisgyermekek, akikben m ár fogy
tán vannak a kapszula elleni an tites
tek, de újabbat még nem tu d tak  te r
melni.

A biofilm a vízi baktérium ok talál
mánya, amellyel lehorgonyozzák m a
gukat a növényekre, a sziklákra és véd 
a kiszáradástól. A kapszula kü lön le
ges változata, amely egész bak té riu m 
kolóniát poliszacharid m átrixszal 
burkol be és megvéd a kom plem ent, 
az antitestek, a fagociták és részben  az 
antibiotikum ok ellen.

A Pseudomonas aeruginosa a 10. év 
körül telepíti be a légutakat, polisza
charid m ukoidot húznak m aguk k ö 
rül, amely rögzíti őket. Az összegyűlt 
fagociták heves gyulladást okoznak 
anélkül, hogy kiküszöbölnék a per- 
zisztáló kórokozókat.

A Mycobacterium tuberculosist 
bekebelezik ugyan a fagociták, de 
mérgező anyagaikkal (NH 4 CI stb.) 
megvédik magukat az intracellularis 
elöléstől, és granulom aképződés köz
ben elsáncolják magukat a kom ple
ment, az antitestek és az an tib io tiku
m ok ellen. Immunszuppresszió ese
tén azonban az intracellularis k ó r

okozók „kitörnek a trójai falóból” és 
legyőzik a gazdát.

Miközben a vírusok a sejt belsejé
ben szaporodnak, a sejt felszínén vírus
antigént exprimálnak, amit a T-sejtek 
felismernek, majd leölik a fertőzött sej
tet. Előtte azonban az antigénprezen
táló sejteknek aktiválniuk kell a cito- 
toxikus T-sejteket. A vírusok megme
nekülésére háromféle lehetőséget is
merünk:

1. A sejtfelszíni vírus-antigén gyors 
megváltozása, amely felismerhetet- 
lenné teszi a v írust az im m unrendszer 
számára. Ezt az antigén-variációt lét
rehozhatja pl. az influenzavírus pon t
mutációja, következményes enyhe 
epidémiával. Kb. 10 évenként viszont 
az em beri és az állati influenzavíru
sok genetikailag rekom binálódnak és 
súlyos pandém iákat váltanak ki.

2. A vírus szaporodása közben no r
málisan a citoszolban virális protei- 
nek-peptidek képződnek, amelyek 
egy része a sejtfelszínre ju t és az im 
m unrendszer szám ára felismerhetővé 
válik. A H erpes simplex vírus gátolja 
ezt a peptid-transzporto t, így a vírus 
rejtve m arad. Míg a hatásos im m un
válasz az ephithelialis infekciót leküz- 
di, a vírus a sensoros neuronokbán 
tovább él és reaktiválódhat.

3. A vírus túlélésének további stra
tégiája az antigénprezentáló sejtek k i
kapcsolása. Ezt a megoldást alkal
mazzák a HÍV vírusok. A fertőzött
m egtám adott sejt képtelen a felvett 
antigént a T-sejteknek bem utatni 
(anergia). A hatás megsemmisítő, 
mert m inden kórokozó felismerhetet- 
len m arad és a gazda védtelen.

[Ref.: A  szervezetünk a mikrobák 
kihívásaira a következő fontosabb 
stratégiákkal válaszolhat:

A pro tektiv  immunreakció im m u
nitás esetén és a helyi gyulladás, pl. 
tonsillitis észrevétlenül, vagy a közér
zet jelentős zavara nélkül küszöböli 
ki a betolakodókat. A z előbbi felism e
rő im m unglobulinokkal magát a kór
okozót célozza meg, az utóbbi érzé
kelő adhaesiós molekulákkal a kár
helyen vonja össze a védekező sejte
ket.

Ha az előbbi erőfeszítések sikerte
lenek, az általános gyulladás, a SIRS 
tisztító vihara rejtélyes genetikai 
program vezérlésével kísérli meg a 
rendzavar, pl. súlyos trauma, égés, in
fekció, aku t pancreatitis helyreállítá
sát, amely egyben a darwini „legalkal
masabb túlélése” elvének is eszköze.

Eközben a gazda súlyos beteg lesz. (A 
sepsis kórokozók okozta SIRS.)

Ha e biokibernetikai erők képtele
nek a rendet fenntartani, az Élet dez- 
organizálódik. A  többszervi elégtelen
ségben (MOF) a szervek megszakítják 
a funkcionális kapcsolataikat a gaz
dával és a beteg az ARDS („tüdőgyul
ladás”), az aku t vese- és májelégtelen
ség, a DIC stb. „szövődményeiben hal 
meg”.]

Kollár Lajos dr.

MELLKASSEBÉSZET

Funkcionális eredmények súlyos tü- 
dőemphysemánál végzett tüdővolu- 
men-redukciós sebészi beavatkozás
ban. Teschler, H., Stamatis, G., Farhat,
A. A. és mtsai (Abt. Pneumol.-Univer- 
stätsklinik, Abt. Thoraxchirurgie u. 
thorak. Endoskopie, Abt. Anästh. u. 
Intensiv med., Abt. Pneumol. -  Aller- 
gol. Ruhrlandklinik Essen der LVA 
Rheinprovinz): Dtsch. med. Wschr., 
1996,121, 1248.

Egy és kétoldali tüdőtransplantatio, 
csak kevés súlyos tüdőemphysemában 
szenvedő betegnél alkalmazható. A do
norra való várakozási idő hosszú és 
egész életen át immunsuppressióra van 
szükség a transplantatio után. A bete
gek 70%-ánál az első 5 éven belül sú
lyos szövődményekre lehet számítani. 
Egy másik operatív lehetőség is rendel
kezésre áll, amely kevesebb megszorító 
intézkedés nélkül vihető keresztül, a 
tüdővolumen-redukciós műtét. A se
bészi eljárás azt célozza, hogy súlyos 
tüdőemphysemában szenvedő beteg
nél a dyspnoet és a terheléssel szem
beni toleranciát megjavítsa. A nagy- 
bullosus tüdőelváltozásnál a bullecto- 
mia eredményes, ha az emphysemás 
hólyag a mellkas több, mint egyhar- 
madát tölti ki és egészséges tüdőszö
vetet komprimál. Az operáció elvét már 
1957-ben Brantigan és Müller leírta, de 
akkor 16-25%-os letalitással járt. 1994- 
ben Cooper javított műtéti technikáról 
adott számot.

Egymással versenyeznek különbö
ző technikák, amelyek egy, illetve két
oldali resectiót, median sternotom iát, 
vagy kétoldali lateralis thoracotom iát 
és thoracoscopiát, valamint a szö
vetek laser coagulatióját foglalják m a
gukban. Az eredmények jelentősen 
különbözhetnek egymástól.
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Jelen tanulmány célja, hogy érté
keljék a tüdőfunkció, a gázcsere, a ter
heléses vizsgálatok és a dyspnoe m ér
tékének változásait egy, illetve három 
hónappal a m űtét után és összehason
lítsák a m űtét előtti értékekkel. Mivel 
a tüdőtransplantatio kapcsán az egy
oldali átültetéssel jó tapasztalatokat 
szereztek, ebben a felmérésben főleg 
egyoldali beavatkozás utáni állapoto
kat vizsgáltak.

Súlyos tüdőem physem ában szen
vedő 17 betegből (15 férfi és 2 nő), át
lagéletkora 53 év (legfiatalabb 38, leg
idősebb 68 éves) volt, végeztek 14-nél 
egyoldali, 3-nál kétoldali tüdővolu- 
men-redukciós műtétet. A betegek 
között 6 ш -protein inhibitor hiány
ban szenvedett. Egy héttel a műtét 
előtt, majd egy, illetve három  hónap
pal a m űtét után m eghatározták a 
tüdőfunkciót, az artériás vérgázt szo
balevegőn nyugalmi állapotban, majd 
6 perces jártatás után  a távolságot 
m érték és a dyspnoe fokát.

Már egy hónappal a tüdővolum en- 
redukciós m űtét után a FEVi szignifi
kánsan emelkedett, a totalcapacitás, 
valam int a residuális volum en szigni
fikánsan csökkent. A FEVi középér
tékben 39%-kal emelkedett, а PO2 

9%-kal mind az egy, m ind a három 
hónapos összehasonlításban. A total
capacitás átlagcsökkenése 20% és a 
residualis volumencsökkenés átlag 
26% volt. А PCO2 csökkenés nem  volt 
szignifikáns, 4%-nak bizonyult.

Középértékben 96%-ban hosszab
bodott meg a 6 perces járástávolság 
(229-ról 405 m éterre). A dyspnoe 
fokára egy 5 pontos skálát dolgoztak 
ki. Ezen 52%-os redukciót észleltek, 
átlagértékben 3,4 pontról 1,6 pontra 
csökkent.

A m űtét utáni egy és három  hóna
pos vizsgálati leletek a feljavult inspi- 
ratorikus vitalcapacitas kivételével 
nem  különböztek egym ástól szignifi
kánsan. A három hónapos postope- 
ratív megfigyelési időben egy beteg 
sem halt meg. A funkciójavulást il
letően nem  volt különbség, hogy me
lyik oldalon végezték a beavatkozást. 
Nem volt felimerhető különbözőség a 
felső-, és alsólebenyi volum en-reduk
ciós m űtét utáni állapotok között 
sem. Dohányos betegeknél, főleg fel- 
sőlebenyi a i  protein inhibitor hiá
nyos betegeknél inkább alsólebenyi 
beavatkozást kellett végezni.

Összességében megállapítható, 
hogy a tüdővolum en-redukciós m ű

tétek után m ár egy hónap múlva 
m ind az objektív, m ind a subjektiv 
param éterek szignifikánsan javu l
nak. M inden esetben ezeket meg kell 
határozni, m ert közism ert, hogy ezek 
változásai tüdőem pysem ás betegek
nél nincsenek teljesen összefüggés
ben. Saját vizsgálataikban csak а PO 2 

javulása korrelált a dyspnoe csökke
nésével. A praeoperatív  rehabilitá
ciós program ot folytatni kell. A m ű 
tét után  az oralis glukocorticoid 
igényt a m inim álisra kell szorítani, a 
nasalis oxigén terápiát a tényleges 
szükségletnek megfelelően kell beál
lítani.

[Ref: Miután a tüdőtransplantatio  
hazánkban még igény szinten is alig 
fogalm azódott meg a korlátozott lehe
tőségek miatt, jelen közlemény érdek
lődésre tarthat számot. A beavatkozás 
azonban csak nagy tapasztalattal bíró 
mellkassebészeti centrumokban vihe
tő  keresztül a várhatóan jelentkező  
szövődmények miatt].

Prugberger Emil dr.

Kardiorespiratorikus funkciók pec
tus excavatum műtét előtt és után.
Quigley, P. M. és mtsai (Endowood 
Div. és Dept, of Pediatr. Surg. Johns 
Hopkins Univ., Baltimore): J. Pediatr., 
1996,128, 638.

36 serdülő a m űtét előtt a kellérték 
81%-át érte el vitálkapacitásban, a 
CT-n m ért belső haránt és anteropos
terior átm érő fordítva korrelál a teljes 
tüdőkapacitással. A betegek nagyobb 
részét zavarja a terhelhetőségben a 
betegségük.

Az egészséges kontroliokkal szem 
ben nem különbözött lényegesen a 
terhelés alatti ventiláció, maximális 
pulzus és oxigén pulzus. A m űtét után 
8 + 3 hónap után nem  változott a vi- 
tálkapacitás, de kissé nőtt az oxigén 
pulzus és kicsit tovább bírták a terhe
lést a megoperáltak.

A pectus excavatum a fiatalok egy 
részén kisebb vitálkapacitással jár 
együtt, ezt a m űtét nem javítja, javul
hat viszont a terhelhetőség és az oxi
gén pulzus (amely a verőtérfogattal 
arányos. Ref). Ezek magyarázata nem  
világos, ahogy a klinikai jelentőségük 
sem.

A m űtétet ugyanazon sebész vé
gezte: 3, legfeljebb 4 bordából kis p o r
cot távolított el a periosteum  m egtar

tásával, a sternum ot kiemelve rozsda- 
mentes hálót tett alá, am elyet később 
eltávolított.

Apor Péter dr.

MÁJ- ÉS EPEÚTBETEGSÉGEK

A májsejtes rák kezelése: egy intézet 
tapasztalatai. Florio, E, Nardella, M., 
Balzano, S. és mtsai (D epartm ent of 
Radiology and Gastroenterology, 
Hospital „Casa Sollievo della Soffe- 
renza” IRCCS, San Giovanni Rotondo, 
1-71013 Foggia, Italy): Cardiovasc. 
Intervent. Radiol., 1997,20, 23.

A májsejtes rák nem sebészi kezelésé
ben elfogadott m ódszereknek számít 
a katéteres arteriális kemoembolizá- 
ció és a perkután  etilalkoholos injek
tálás. A szerzők e kezelési m ódok ha
tásosságát, túlélést vizsgálták. Négy év 
alatt 260 májsejtes rákos beteg közül 
156 katéteres kemoembolizációban, 
33 etanolos terápiában részesült, 71 
beteg pedig nem kapott kezelést. Ka
téteres kemoembolizáció esetében a 
beteg az a. hepaticába 10-12 ml Li- 
piodol, 40-50 mg Adriablastin keve
rékét kapta, melyet rendszerint 
m echanikus embolizálás, szivacs 
(Spongostan) darabkák érbe adása 
követett. A perkután etanol injektálás 
során UH vezérléssel a m ájbeli gócba 
22 G-s spinál tűn keresztül juttatták be 
a 95%-os steril etilalkoholt. Egygócú 
betegség esetében a perku tán  alkohol 
adást végezték el. A betegek többsége 
multifokális kórképpel rendelkezett, 
akiket vagy a katéteres terápiában 
részesítettek vagy nem kaptak  keze
lést. A betegek követési ideje 3 és 36 
hónap közötti idő volt. Kemoemboli
záció esetében a szerzők nem  találtak 
összefüggést a kórszövettani fokozat, 
az elváltozás vaszkularizációjának fo
ka és a túlélés között. Szignifikáns 
különbséget találtak e kezelési mód 
alkalmazásakor az egyedi góc eseté
ben multifokális kórképpel összeha
sonlítva (átlagos túlélés 26,2 hó vs. 
16,4 hó). H asonlóképpen szignifikáns 
különbség adódott az uni-, multifo
kális betegségben szenvedők túlélésé
ben, ha a betegség súlyosságára utaló 
azonos Child és Okuda csoportokat 
hasonlították össze. Összevetették 
még az unifokális elváltozással ren
delkező, azonos Child, O kuda csopor
tokba tartozók túlélési adatait és nem
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találtak szignifikáns különbséget a 
két kezelési mód esetében, b ár a 
katéteres kezelés hosszabb túlélést 
biztosított a perkután alkohol in jek
táláshoz képest. A rossz állapotú 
betegek esetében (Child B-C, O kuda 
II-III csoportok) nem volt szig
nifikáns túlélésbeli különbség katé te
res terápiában részesültek és nem  
kezeltek között. Ezen eredm ények 
kapcsán a szerzők az alábbi követ
keztetéseket vonták le: a katéteres ke- 
moembolizáció hatékonysága a d a 
ganatos betegség kiterjedésével, a gó
cok számával függött össze. A legjobb 
kezelési eredményeket a nem k ite r
jedt, jó állapotú (Child A, Okuda 1 cso
port), egy góccal rendelkező betegek
ben  érték el. Kezelési stratégiát a 
következőkben határozták meg: jó 
m ájfunkciójú beteg, limitált k iterje
désű daganat esetében szignifikánsan 
m agasabb túlélést biztosít a katéteres 
kemoembolizáció. Multifokális beteg
ség esetén a katéteres terápia az egye
düli terápiás lehetőség, míg az egyet
len vagy kettő, de kis góccal rendel
kező betegeknél általában a perkután  
alkohol injektálás végzendő el, b ár 
számos szerző jó eredményekről szá
m olt be a katéteres kemoembolizá- 
ciós és perkután alkohol injektálás al
kalm azása kapcsán. Egyetlen góc ese
tén természetesen műtét is végezhető, 
és a katéteres kemoembolizáció a 
m űtét után sem zárható ki.

Weninger Csaba dr.

A máj karbamid- és glukóz-termelése 
alkoholos cirrhosisban. Schricker, T. 
és m tsai (Klinik für Anästhesiologie 
und  Klinik für Innere Medizin der 
Universität Ulm): Dtsch. med. W schr.,
1997,122, 75.

A klinikumban a máj működését rend
szerint különböző anyagoknak a kon
centrációjából ítéljük meg a vérben (al
bum in, alvadási faktorok, cholinestera
se, transaminasék), amelyeket többé- 
kevésbé a máj termel, ill. szabadít ki. A 
májfunkció dinamikus kiértékelésére 
újabban ún. májfunkció-teszteket ve
zettek be. Ezek az eljárások azonban 
csak globális paramétereket adnak, 
amelyekből még nem következtet
hetünk a máj differenciált metabolikus 
működésére. A karbamid szintézis és a 
glukóz termelés már specifikus máj- 
anyagcsere teljesítmények.

A szerzők hét alkoholos m ájcirrho- 
sisos betegben vizsgálták a karm abid- 
és glukóz-termelést, amelyeket össze
hasonlítottak egészségesek adataival.

A vizsgálatokat stabil izotop-tech- 
nikával végezték és a cirrhotikus be
tegekben 30%-kal kisebbnek találták 
a karmabid szintézis rátáját. Ezt az 
eredményt a 15 N -nitrogén stabil izo
tóp, ill. ennek am m óniába és karba- 
midba történ t beépülési m értéke m u
tatta ki. A karbam id  szintézissel ellen
tétben a betegek glukóz termelése 
nem változott.

A stabil izotop-technika alkalm a
zása lehetővé tette a máj specifikus 
anyagcsere-folyamataiba tö rténő  dif
ferenciált betekintést.

Kollár Lajos dr.

A laminin meghatározás klinikai je
lentősége előrehaladott májcirrho- 
sisban. Körner, Th. és mtsai (Kiin. f. 
Inn. Med. II. Kiin., Suhl): Dtsch. med. 
Wschr., 1996,121, 965.

A májcirrhosis prognosisát befolyá
solja az aetiologia, a folyamat aktivi
tása és progressiója, környezeti ténye
zők és a kezelés. A máj funkcionális 
állapotának megítélésére a Child- 
Pugh-Christensen által javasolt k rité 
riumokat alkalmazzák: az icterus 
mértéke, a se. album inszint, az ascites 
mennyisége, a hepaticus encephalo
pathia és a prothrom bin idő alapján a 
betegeket А, В és C súlyossági fokozat
ba sorolják.

A javuló kezelés hatására az utóbbi 
20 évben a májcirrhosis mortalitása 
csökkent. A Child C stádium kórjóslata 
változatlanul rossz, fontos viszont an
nak előrejelzése, hogy az A és В stádi
um mikor megy át a végső szakba.

A máj fibrotikus átalakulásában 
extracelluláris kom ponensek, így a 
kollagén, glukosam inglykánok és a 
nem kollagén term észetű glykopro- 
teinek, köztük a lam inin (L) felhal
mozódás játszik  szerepet. Utóbbi 
850 000 Dalton molekulasúlyú basal- 
membrán kom ponens. Biológiai sze
repe van a sejtadhaesióban, növeke
désben és m igratióban. Kóros körü l
mények között a fibroblastokhoz kö
tődő basalm em brán fontos alkotóele
me. M ájcirrhosisban a kötőszövet 
képződés m arkere, se. szintje párhu 
zamosan növekszik a portalis hyper- 
tensióval.

A szerzők szövettanilag igazolt 
májfibrosisan és cirrhosisban szenve
dő betegek se. L szintjét vizsgálták ra- 
dioim m unassay segítségével. A m áj
betegség okai között prim er sclero- 
tisáló cholangitis, constrictív pericar
ditis, V . cava compressio mellett В és C 
vírus infekció, autoim m un hepatitis, 
prim er biliaris cirrhosis szerepelt. 17 
beteg Child A, 7 eset В és 10 C stádi
um ban volt. Az oesophagus varicosi
tas súlyosságát 0-tól III fokozatban 
jelölték meg.

Korábbi vizsgálatokkal ellentétben, 
korai m ájcirrhosisban nem  tapasztal
tak összefüggést a L koncentráció és a 
portalis hypertonia, valamint a nyelő
cső varicositas és a sonographiás lelet 
között. A portalis hypertonia és az oe
sophagus varicositas súlyossága sem 
korrelált. Utóbbiak m értékét a se. 
hyaluronsav tartalom  jobban jelzi, 
m int a L-szint. A L koncentráció növe
kedése a m ájcirrhosis késői szakában 
szignifikáns m értékű, jelzi a fibrosis 
kiterjedését, segít az életet veszélyez
tető szövődmények prognosztizálásá
ban, melyek a betegség A és В stádium 
ban is felléphetnek. A L-szint emel
kedése első sorban az alkoholos máj
betegségre jellemző, jobban figyelmez
tet a fenyegető szövődményekre, mint 
az albumin-szintézis rátája.

A L koncentráció növekedése prog
nosztikus értékű. A meghatározás 
egyszerű, a teszt Németországban ke
reskedelmi forgalomban beszerezhe
tő, viszonylag olcsó, jól kiegészíti a 
Child-féle beosztást.

Holländer Erzsébet dr.

Krónikus cholestatikus hepatopathia 
és grand mal roham. Bienda, T. és 
mtsai (Abt. Endokrinol. Stoffwechsel, 
Dept. Inn. Med. Univspital, Zürich): 
Dtsch. med. Wschr., 1996,121,1009.

A Caroli-syndroma (Cs) ritka, örök
letes betegség, melyet a kivezető ере- 
utak m alform atiója (pl. choledochus- 
cc), az intrahepatikus epeutak seg
mentalis, cystikus tágulata alapján is
m ernek fel. Gyakran társul májfibro- 
sissal, extrahepatikus epeút tágulat-
tal. Caroli a kongenitalis májfibrosist 
is e syndrom ába sorolta. A Cs ERCP és 
májbiopsziás vizsgálattal állapítható 
meg. Lokalizált form ában máj szeg
ment resectio, diffúz esetben m áj
transzplantáció a gyógymód.
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A szerzők 48 éves betegének 
Cs-jára a d. choledochus cc-ja irányí
totta a figyelmet. A kórképet egy 3 
évvel korábban eltávolított malignus 
m elanom a agyi m etastasisának tüne
tei is színezték, generalizált epilep- 
sisás roham  formájában. Laborató
rium i vizsgálatokkal cholestasisra 
utaló eltéréseket találtak. A képalkotó 
és serológiai leletek vírus-, autoim 
mun-, réz anyagcsere betegséget, álfái 
antitrypsin  hiányt kizártak.

Fizikálisán csak a máj m egnagyob
bodását észlelték. A koponya CT jobb 
oldali parietalis gócot talált, mely az 
anamnesissel egybevetve melanoma 
m etastasis gyanúját keltette. A hasi 
CT tág extra- és intrahepatikus epe- 
utakat m utatott, az ERCP során a d. 
choledochus 1,5 cm hosszú, filiformis 
szűkületét -  proximális tágulattal -  fi
gyelték meg. A choledochusból nyert 
szövetm inta adenocc-t igazolt.

Stereotaxikus craniotom iával a 
m etastasist eltávolították. Két hónap
pal később gastro-duodeno-pancrea- 
tectom iát végeztek. A m ásodik műtét 
után sepsis alakul ki, majd 5 hetes in
tenzív kezelés után a beteg jó állapot
ban távozott. A szövettani vizsgálat a 
d. choledochus jól differenciált carci- 
nomája mellett az intrahepatikus epe- 
utak tágulatát és kongenitális májfib- 
rosist m utatott.

Kilenc hónap múlva a cholestasis 
laboratórium i jeleinek fokozódását 
észlelték és ursodeoxycholsav keze
lést kezdtek. Egy éves követés során a 
daganatos betegségek kiújulását nem 
figyelték meg. Az eset érdekessége, 
hogy a Cs hosszú ideig tünetm entes 
volt, hiányzott a recidiváló cholangi
tis, a pangáshoz társuló kőképződés. 
A Cs-ban mintegy 10% gyakoriságú 
cholangiocarcinom a is a melanoma 
m etastasis következtében fellépő 
grand mal roham  kapcsán derült ki.

Holländer Erzsébet dr.

Egy 22 éves sárgasággal és egy kis 
köhögéssel. Greaves, R. R. S. H. és mt- 
sai (Digestive Diseases Research 
Centre, St. Bartholomew’s and Royal 
London School of M edicine and 
Dentistry, London Chest Hospital, 
London): Lancet, 1997,349, 324.

1995. m ájusban egy 22 éves, előtte 
egészséges nő jelentkezett két hóna
pos fájdalmatlan sárgasággal és visz

ketéssel. Alkoholt nem fogyaszt, 
gyógyszert nem  szedett. Rákérdezés
re elm ondta, hogy enyhén köhög és 
terheléskor kissé fullad. Az erős sár
gaságon kívül az idült májbetegség 
egyéb jeleit nem találták. A májbio- 
chemia cholestasist jelzett. A hasi UH 
nagy májat és abnorm ális parenchy- 
m át m utatott. A hepatitis vírus- és az 
autoantites-screen negatív lett. A máj- 
biopsia eldugult epeutakat fedezett 
fel, de fibrosis vagy cirrhosis igazolá
sa nélkül. A mellkas rtg. képen m ini
mális retikuláris homályt láttak. A 
tüdőfunkció-teszt kevert típusú lég
áram lási akadály és restrikció képét 
tanúsította. Mellkas-CT: A perifériás 
bronchusok mérsékelten kitágultak 
bronchiektasia nélkül.

A respiratórikus tünetek és a m áj
betegség néhány diagnosztikai lehe
tőséget vetett fel. Az alfa-1-an titryp
sin és a serum  angiotensin-konver- 
táló enzim koncentrációja norm ális 
volt, így alfa-l-antitrypsin-hiány vagy 
sarcoidosis nem valószínű.

A diagnózist a DNA-analízis erősí
tette meg: A betegnek a cystikus fibro- 
sisra jellemző delta F508 és 553X 
m utációja volt. (Ref: E mutáció olyan 
transmembrán regulátort érint, amely 
ATP-vel működó' chlorid-pumpa is.) 
Technikai okok m iatt a verejték Na 
koncentrációját nem  határozták meg.

A beteg ursodeoxycholsavat, an ti
biotikum ot és pankreas-supplem en- 
tum ot kapott ném i klinikai javulással 
átmenetileg. A fokozódó cholestasis 
és viszketés m iatt 18 hónap után máj- 
átültetést végeztek. 1996. decem beré
ben a beteg jól volt.

A cystikus fibrosishoz társult m áj
károsodás viszkózus epét választ ki, 
amely eldugaszolja az epeutakat. Az 
ursodeoxychol-sav rövid időre meg
javíthatja a m ájm űködést, de hosz- 
szabb távon a hatása bizonytalan. A 
végleges megoldás a máj transzplantá
ció, amely után a tüdőfunkció is meg
javul.

A klinikusok gondoljanak arra, 
hogy a gyermekbetegség nem m indig 
korlátozódik a gyermekkorra.

Kollár Lajos dr.

MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY

M olekuláris biológia a belgyógyá
szatban. M oradour, D., Thimme, R. és 
Blum, H. E. (Medizinischr Klinik der

Alber-Ludwig-Universität, Freiburg, 
Németország): Dtsch. m ed. Wschr.,
1997,122, 309.

A 24. Ludwig Heilmeyer szim póziu
mot Kölnben rendezték 1966. novem 
berében, melynek keretében 19 elő
adást tarto ttak  a molekuláris biológia 
aktuális témáiról.

A bevezető referátum ban Winnac- 
ker, E. L. (M ünchen) a géntechnológia 
alapfolyamatait és m érföldköveit is
m ertette 1953-tól 1995-ig, többek kö
zött a DNA-szerkezetének a felfede
zését, rekom bináns DNA becsem pé
szését baktérium okba, a polym erase- 
láncreakciót és a haem ophilus infl. 
genom teljes szekvenciálását. Ma már 
lehetővé vált 80000-150 000 human 
gén sorrendjének a m egismerése, 
amivel elérkeztünk a génorientált 
biotechnológiától a genom orientált
ig. Állatkísérletekben m a m ár neu- 
rofibrom atosit, cysticus fibrózist és 
herediter nempolipozus kolorektális 
carcinom át okozó gének részletesen 
vizsgálhatók. Weizsäcker, von F. (Frei
burg) m olekuláris biológiai m ódsze
reket ism ertetett, k idom borítva jelen
tőségüket a klinikai diagnosztikában, 
amiket m a sok intézetben ru tinsze
rűen alkalm aznak és többek között 
újabb PCR metódussal sikerült a he- 
patitis-G -vírust és a hum an 8-herpes- 
vírust identifikálni, mely utóbbinak 
szerepe van a Kaposi sa. pathogenesi- 
sében.

A géntranszfert Koch-Brandt C. 
(Mainz) ism ertette, kitérve a somati- 
kus és az ivarsejtes transzferre, vala
m int in vivo és ex vivo módszerekre. 
G éntranszfert ivarsejtekben transz
gén és ún. knock out technológiával 
végeznek. A módszerrel nemcsak 
DNA-fragmentumok bezsilipelése 
vált lehetővé egerek ivarsejtjeibe, 
amivel olyan elváltozásokat idéztek 
elő, melyeknek következményeit már 
a napisajtó is taglalja. Természetesen 
a géntranszfer embereken kizárólag a 
somatikus géntranszferre vonatkozik.

M ertelsmann, R. (Freiburg) m un
kacsoportjának tapasztalatait ism er
tette a gén- és sejtterápiával, többek 
között vesekarcinom ában és m elano
ma m alignum ban őssejtek transz
plantációjával. Előbbiben fibroblas- 
tokba helyeztek IL-2-gént és ezeket a 
saját sejtekkel együtt (tum orsejtek) 
vakcinaként alkalmazták; az eredm é
nyekre még várni kell. P luripotens ős
sejtek a vérből is izolálhatok, specifi-
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kus felszíni markereik révén csopor
tosíthatók és citokinekkel in vivo sza
poríthatok. Mindez jelentősen csök
kenti a pancytopenia idő tartam át 
nagy dózisú kemoterápia után.

A génterápia etikai szem pontjait 
Honnefeider, L. (Bonn) és Müller, H.-J. 
(Basel) taglalta, kitérve a lakosság 
gyanakvására a m odern genetikával 
szemben. A cél a géntechnológia 
m ódszereit és egyéb kérdéseit a nyil
vánosság elé tárn i és erről az orvostu 
dom ány jelenlegi állásfoglalását is
m ertetni.

Molekuláris biológiai adatok óriási 
számából kiemelkednek azok, m e
lyeknek meghatározó szerepük van a 
diagnosztikában, a prognózis m egíté
lésében, a terápiában és megelőzésé
ben. Az akut lymphoid leukaemia pél
dáját említve Bartram, C. R. (Heidel
berg) kifejtette, hogy a m orphológiai- 
lag egységesnek tűnő betegségnek 
hányféle entitása van. Ismert, hogy a 
breakpoint cluster régió (BCR)- és 
Abelson egér leukaemia (ABL)-gén 
rekom bináció rendkívül súlyos lefo
lyással jár együtt. Ez a gén-átrende- 
ződés felnőttekben sokkal gyakoribb, 
m int gyermekekben, amit a rosszabb 
prognózis is magyaráz. Egyéb daga
natokat is lehet úgy differenciálni. Pl. 
az Ewing sa. gén (EWS) és Friend 
leukaem ia vírus integráló-génnel 
(FLI) vagy ETS-génekkel biztosan el 
tud ták  az Ewing sa.-át egyéb kis- és 
kereksejtes daganatoktól különíteni. 
Géntechnológiai módszerekkel ind i
viduális prevenciós program ra is van 
lehetőség, pl. retinoblastomában, m i
vel a beteg gén felismerésével korai 
vizsgálatokra és kezelésre van lehető
ség.

A molekuláris diagnosztika k lin i
kai jelentőségét a gastroenterologiá- 
ban Schmiegel, M. (Bochum) dem onst
rálta. A tum or keletkezésének a folya
m ata genetikai eltérések lépcsőzetes 
szakaszaiban történik egyéb onko- 
génekkel, pl. tum or-szuppresszor és 
m utációs reparativ génekkel együtt 
(m ultistep carcinogenesis). Kolorek- 
tális rákban messzemenően sikerült 
felism erni a phenotípus-genotípus 
közti viszonyt. Az ún. aberráns kryp- 
tofokuszokban és m ikroadenom ák- 
ban  az APC-gén mutáció m ár felfe
dezhető (adenomatosus polyposis 
coli). Az adenom a növekedésével és 
dysphasiájának fokozódásával a K-ras- 
gén mutációja, a 18-as krom oszóm a 
alleljeinek hiánya és a p53 szuppresz-

szor-gén m utációja m utatható ki. Az 
áttétképződéssel kapcsolatos geneti
kai elváltozásokat jelenleg vizsgálják. 
Familiáris adenom ás polyposisban 
(FAP) az APC-gén örökletes m utáció
ja m utatható ki. Molekuláris m ód
szerekkel lehetővé vált a kórokozók 
kimutatása, melyeket klasszikus m ik
robiológiai és biokémiás m ódszerek
kel nem sikerült felfedezni. Göbel, U.
B. (W hipple-kórban találta meg az 
eddig nem  tenyészthető Tropherym a 
whippeli-t a 16s-ribosoma RNA-gén 
ún. konszenzus-szekvencia-PCR-el. 
Sikerült a Hepatitis-C vírust klónozni, 
ezzel elkülöníteni a sporadikus Non- 
A és non-B hepatitistől.

A m olekuláris diagnosztika kar
diológiai jelentőségéről Kreutz, R. 
(Berlin) szám olt be. Különböző kör
folyamatokban, pl. hypertrophiás car
diomyopathia bizonyos fam iliáris for
máiban és m egnyúlt QT-szindrómá- 
ban sikerült gén-defektusokat kiderí
teni. U tóbbiban mutációkat fedeztek 
fel a natrium -csatorna N5A-génben 
(SCN5A), am i a szívizomzat natrium - 
csatornáját m ásrészt a hum an-Ether- 
A-Go-gént (HERG), ami a kalium csa- 
tornát kódolja.

Ugyancsak a génnek a különböző 
mutációi különböző betegségekkel 
járhatnak együtt, amit Derwahl, K.-M  
(Tyrosinkinase-receptor (RET) pro- 
toonkogénnel szemléltetett. Pl. famili
áris m edulláris pajzsmirigy carcino- 
mában és multiplex endokrin tum o
rokban (MEN-НА és -II.B), valam int 
H irschsprung-betegségben ennek a 
génnek a m utációját derítették fel. A 
molekuláris endokrinológia területén 
receptorzavarok is felismerhetők, pl. a 
horm onhatás zavarát androgén-re- 
zisztenciában és a pajzsm irigy hor
mon reziszteniciáját. Ezekkel kapcso
latban G-proteinek és G-proteinhez 
kapcsolt receptorok mutációja volt 
felfedezhető, többek között tö rp en ö 
vésben, hypoparathyreosisban és 
M cCune-Albright-szindróm ában.

Mint új koncepciót, a DNA-védőol
tást Moelling, K. (Zürich) ism ertette. 
Ennek alapján „csupasz” DNA védő
oltás, ami vírus v. tum or-antigént kó
doló plasm idok im. injekciója után 
tartós génexpressziót vált ki, am inek 
következtében testazonos sejtekből 
származó fehérjék exprim álhatók és 
az im m unrendszernek bem utathatok. 
A klasszikus védőoltással szemben, 
DNA-vakcinával nemcsak hum orális, 
hanem celluláris immunválasz is ki

váltható. Klinikai vizsgálatok HÍV in 
fekcióban és m elanom a m alignum - 
ban folyamatban vannak.

A génterápia első eredményeit Se- 
ger, R. (Zürich) vázolta, többek között 
adenosindeam inase-hiányban, ami 
súlyos kombinált im m unhiánynak 
(SCID) az alapja. Az ADA-SCID a gén
terápia összehasonlítására alkalmas 
példa, mivel ezzel sikerült 1990-ben 
először em berben szomatikus gén
terápiát alkalmazni. Két beteg gyerek 
T-lymphocytáit izolálták, klónozott 
norm ális ADA-génekkel transzdukál
va reinfundálták. Hatását ma még 
nem  lehet megállapítani, viszont a 
rekom bináns DNA kezelés m ellékha
tásai elhanyagolhatók.

Progresszív m elanom a m alignum - 
ban újabb im m unterápiás eljárásokat 
alkalmaztak. Lindemann, A. (Frei
burg) olyan I-fázisú vizsgálatokról 
számolt be, ahol a beteget interleukin- 
2-gén-transzdukált fibroblastokkal és 
saját tumorsejtjeivel kezelte. Tumor- 
sejtellenes erős immunválaszt ért el 
szisztémás mellékhatások nélkül. 
Ezen felül m unkacsoportjának sike
rült a vérképző őssejteket nyúlványos 
sejtjeit specifikus citokinek jelen
létével in vitro differenciálni és sza
porítani. Ebből kiindulva megkísérlik 
a sejteket tumorspecifikus fehérjékkel 
feltölteni, hogy képesek legyenek a 
citotoxikus lym phocytákat szaporí
tani.

Ciszticus fíbrózisban a Cystic Fib
rosis Transm em bran Conductance 
szabályozó gén (VFTR) mutációja fe
dezhető fel, ami cAMP-szabályozott 
chloridcsatornát kódol. Coutelle, Ch. 
(London) egyik betegéről számolt be, 
akinek intakt CFRT-gént adott lipo- 
som ákkal és rekom bináns adenovíru- 
sokkal együtt; sikerült a chloridcsa- 
torna-zavar átm eneti javulását elérni.

Az utóbbi időben a daganatsejtek 
rezisztenciáját vizsgálták citosztatiku- 
mokkal szemben. A multiplex drug- 
rezisztencia 1-gén (MDR), P-glykopro- 
tein, úgy működik, m int egy m em brán
pumpa és kizsilipeli a citosztatikus sze
reket a ráksejtekből. Herrmann, F. 
(Ulm) első eredményeiről számolt be. 
Katalitikus RNA-molekulát (kalapács
fej riboszóma) fejlesztett ki, ami 
speciálisan MDR-transzkriptátumok- 
hoz kapcsolódik, ezeket szétbontja és 
így szűnteti meg a rezisztenciát. To
vábbi lehetőség MDR-gén becsempé
szése a vérképző őssejtekbe, ami meg
óvja őket a citosztatikumok toxicitá-
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sától, lehetővé téve intenzívebb kemo
terápiát. Specifikus fehérjékkel a cel- 
luláris anti-apoptosis felfüggeszthető, 
ami elindítja a daganatsejtek prog
ramozott sejthalálát. Arteriosclerosis- 
ban és hypertoniában több genetikai 
zavar mutatható ki. Lüscher, T. F. 
(Zürich) azt vázolta, hogyan ismer
hetők fel az arteriosclerosis pathogene- 
sisében szerepet játszó gének és génter
mékek. Olyan növekedési faktorokat 
fedeztek már fel, melyek az arterioscle- 
rotikus érfalban túlsúlyban vannak. 
Állatkísérletekben rekombináns ade- 
novírusok lokális alkalmazásával (bal
lonkatéteren keresztül) m ár eredmé
nyeket értek el. Ezen felül csupasz-DNA 
intraartériás beadásával -  a vascularis 
endotheliális növekedési faktort 
(VEGF) kódolja -  az artériás keringési 
zavar javulását érték el egy arterioscle
rosis obl.-ban szenvedő nőbetegben.

A vírusbetegségek szerzett genetikai 
betegségeknek is tekinthetők. Offen- 
sperger, W.-B. (Freiburg) a HÍV és a he- 
patitis-B-vírus példáján molekuláris 
antivirális terápia stratégiáját ismertet
te. Pl. gátolható ún. hármas helix kelet
kezésével a transzkripció folyamata. 
Vírus-RNA transzláció antisense-oli- 
go-nucleotidákkal meggátolható, amit 
m ost AIDS betegek cytomegalovirus 
retinitisében vizsgálnak.

Braguglia, D. (Lausanne) a gén
transzfer új m ódszerét vázolta. Im- 
m ortális sejtekbe terápiás gént visz
nek be, ami a ciliaris neurotroph fak
to rt (CNTF) kódolja és szintetikus 
polim er kapszulákba csomagolja. Ezt 
aztán intrathecalisan adják be. Hu
m an vizsgálatok arra utalnak, hogy a 
liquorban több héten át m érni lehe
tett a CNTF-tükröt. Ennek igen nagy 
jelentősége lesz a jövőben.

Ezek után kiosztották a Heilmeyer 
díjat. Aranyérmet Dinarello, C. A. ka
pott az interleukin kutatásokért, az 
ezüstérmet Brugger, 71-nek ítélték „Re
constitution of hematopoiesis after 
high-dose chemotherapy by autolo
gous progenitor cells generated ex vi
vo” munkájáért. Ma ezek a vizsgálatok 
nem  alkalmazhatók rutinszerűen és 
klinikai eredményei váratnak maguk
ra. M indenképpen nagy kihívást jelent 
a jövő évezred orvostudományára, ép
pen ezért értelmesen kell felhasználni, 
hogy eloszlassák a betegek és hozzátar
tozóik aggodalmait, de utaljanak a táv
latokra.

Bán András dr.

Az Alzheimer-betegség molekuláris 
okairól. Lendon, C. L., Ashall, F., Goa- 
te, A. M. (Dept, of Psychiatry, Was
hington University School of Medi
cine, 4940 Childrens PI. St. Louis, MO 
63110, USA [A. M. Goate]) JAMA, 
1997,277, 825.

Az Alzheimer-betegség (ALZ), az 
időskori dementia leggyakoribb oka, 
fam iliáris és sporadikus form ában je
lentkezik. A genetikai vizsgálatok a 
fam iliáris formában három  gén m utá
cióit azonosították: ß-am yloid pre- 
kurzor fehérje (APP), presenilin-1 
(PS-1) és presenilin-2 (PS-2). Bármely 
gén m utációinak eredménye az, hogy 
az APP egyik proteolitikus fragment- 
je, az Aß42/43 felszaporodik és lera
kódik az ALZ-ben szenvedők agyá
ban. Az ilyen m utációkat hordozó 
transzgén egerekben spontán, kor
függőén ß-amyloid (Aß) rakódott le 
és m em ória-rom lás alakult ki. A gene
tikai kapcsolat (pl. linkage) vizsgála
tok szerint az apolipoprotein E gén 
(APOE) e 4  allélje dózis-függőén emeli 
az ALZ m indkét form ájában a rizikót 
(pontosabban, kb. a rizikó feléért fele
lős). Az APOE genotípusának m egha
tározása segíthet a diagnózisban és a 
kezelendő betegek kiválasztásában. 
Bár az APOE e 4  allélje és az ALZ kap
csolat biológiai alapja nem  ism ert, az 
ALZ fellépésének ideje és az Aß lera
kódás pozitívan függött össze néhány 
esetben az e4 alléi mennyiségével, 
amely felveti, hogy a rizikó, közvetve 
vagy közvetlenül, az Aß-än keresztül 
érvényesül. Mivel az ALZ betegek 
felében nincsenek APOE e 4  allélek és 
a m endeli öröklődést m utató familiá
ris form ákban egyik em lített génben 
sincs m utáció, valószínűsíti, hogy az 
ALZ m indkét form ájában további 
rizikó-tényezők azonosítására van 
még szükség.

Kopper László dr.

A mitochondriopathiák diagnózisa 
és terápiája. Sperl, W. (Kinderspital, 
Landeskrankenanstalten Salzburg.): 
Wien. Klin. Wochenschr., 1997, 109, 
93.

A m itochondrium ok az aerob ener
gia-szerzés szervei. A szubsztrát a cit- 
rát-ciklusban és a légzési láncban oxi
dálódik és a végső szakaszban három 
helyen képződik ATP. Ez a komplex

rendszer transzportszisztém át (phos- 
phat-carrier, adenin-nucleotid-transz- 
lokátor), pyruvat-dehydrogenase- 
complexumot (PDHC) és a citrát-cik- 
lus, valamint a légzési lánc enzimjeit 
(ATP-synthase, m itochondrialis krea- 
tinkinase, stb.) foglalja m agában. Az 
aerob energia-term elés zavarában a 
defekt előtt felhalmozódik a pyruvat 
és a laktát. Ha a hiba a légzési láncban 
történt, akkor emelkedett, ha a 
PDHC-ben, akkor norm ális a lak- 
tát/pyruvat arány.

A m itochondriális DNS-t nem  vé
dik protektiv histonok és nincs re- 
pair-rendszere, ezért ki van téve a 
gyökök károsításának és igen magas a 
mutációs rátája. Egészséges öregeb
bekben idővel az örökölt m utációhoz 
spontán mutációk is társulnak, h irte 
len funkció-kiesések és betegségi tü 
netek kíséretében.

M inden életkorban, m inden szerv- 
rendszerben és m inden kom bináció
ban felléphetnek m itochondriopathi
ák. A neurom uscularis rendszerben 
izomhypotonia, teljesítm ény-csökke
nés, fejlődés-lemaradás, cerebralis ro 
hamok, a szemben ophthalmoplegia, 
ptosis, retinitis pigm entosa, opticus- 
atrophia, cataracta, a fülben nagyot- 
hallás, a szívben kardiom yopathia, ve
zetési zavarok, a vesékben tubulo- 
pathia, a májban akut m ájelégtelen
ség, a csontvelőben sideroblastos an 
aemia, a bélben idült hasm enés, exo- 
crin pankreas-elégtelenség, az endo- 
crin mirigyekben diabetes m ellitus és 
insipidus, valamint am enorrhoea 
alakjában jelentkezhetnek.

A m itochondriopathiák diagnosisa 
igen körülményes. Laktát, szerves sa
vak, húgysav, kreatin, béta-oxy-vaj- 
sav/acetecetsav, L-carnitin m eghatá
rozása szükséges a különböző testfo
lyadékokban. Éhezési glukóz, py ru 
vat, alanin terhelési teszteket, ergo- 
m etriát, proton- és phosphat-spect- 
roscopiát, izombiopsiát, histo- és bio- 
chemiai (polarographia) vizsgálato
kat kell végezni. Enzim -aktivitásokat 
stb. kell mérni.

A m itochondriopathiákat a bioké- 
m iai-enzim-defektus, a m utáció típu
sa (deletio, duplicatio, pontm utáció) 
és a tünetek kombinációja alapján 
osztályozzuk.

A leggyakoribb m itochondriális 
syndrom ák: Subacut nekrotizáló en- 
cephalomyelopathia, progressiv in 
fantilis poliodystrophia, CPEO (chro- 
nikus progressiv externa ophthalm o-
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plegia), NARP (neurogen izom gyen
geség, ataxia, retinitis pigm entosa), 
MNGIE (m yo-neuro-gastro-intesti- 
nalis encephalopathia) stb.

A felsorolt hibák befolyásolása igen 
nehéz. A toxikus anyagot el kell távolí
tani, pótolni kell a légzési lánc hiány
zó enzim jeit, a kofaktorokat (thiam in, 
riboflavin, liponsav, biotin), gyökfo
gók (E-vitam in, allopurinol, dichlo- 
roacetat), antioxidánsok (c- és K3-vi- 
tamin, coenzym  Q10, m ethylenkék), 
L-carnitin, methylprednisolon adása, 
ketogen é trend  bevezetése (pl. 65% 
zsír) jöhet számításba, de kevés ered
ménnyel.

[Ref.: A  közlemény egyik tanulsága, 
hogy idős korban nemcsak az arte
riosclerosis hozhatja létre a szervek 
funkció-romlását, hanem a mito- 
chondriumokban bekövetkezett m utá
ciók is.]

Kollár Lajos dr.

KÖZEGÉSZSÉGÜGY, JÁRVÁNYÜGY

A veszettség diagnosztikája és thera- 
piája. Thraenhart, 0. és m tsai (IMVIP 
Hygiene-Institut Potsdam u n d  M a
rienhospital Düsseldorf): Dtsch. med. 
Wschr., 1997,122, 231.

A veszettség vírusa harapással terjed, 
de közvetítheti a sérült bő rre  vagy 
nyálkahártyára került fertőző nyál is. 
Évenként több, mint 50 ezren halnak 
meg lyssában, főleg a trópusokon, 
ahol a kutyák védőoltása nincs m eg
szervezve. Németországban az utóbbi 
20 évben tizen haltak meg, hála a 
rókák irányított csalétek- és a kutyák 
megelőző védőoltásának. A veszettség 
gyanújakor a sérült azonnal posztex- 
poziciós kezelést, inaktivált sejtkul- 
túra-védőoltást kap, amely biztosan 
véd és mellékhatásai nincsenek. Ter
hesnek és gyermeknek is adható. Az 
elhaltak azokból kerülnek ki, akik a 
szabadságukat a kutyák és a denevé
rek lyssa-endémiás területein tö ltö t
ték és nem  részesültek posztexpozi- 
ciós védőoltásban.

A lyssa vírusa az idegpályákon ter
jed az agyvelőhöz, ahol elszaporodik, 
majd szintén az idegpályákon ván
dorol tovább a perifériás szervekben, 
a nyálkamirigyekbe, a szem be és a 
bőrbe. A nyálmirigy a víruskiválasz
tás elsődleges szerve. A lappangási 
idő 1-2 hónap, de tarthat pár naptól 7 
évig.

Mivel a vírus a szétterjedésében 
különböző neurotransm ittereket hasz
nál receptorként, változások követ
keznek be azok m űködésében. A leg
gyakoribb szövettani eltérések a lym- 
phocytákból és m onocytákból álló 
perivascularis beszűrődések az agy
törzsben, a hídban, a medullában, a 
hátgerincben, a basalis ganglionok- 
ban és a cortexben.

A veszettséget a bizarr viselkedés 
és a psychiatriai betegség gyanúja 
teszi különlegessé. A vírusnak a lim- 
bikus rendszerhez való affinitása hoz
za létre a részvétlenséget, a szoron
gást, az izgatottságot és más viselke
dési zavarokat. A hypothalam us vent
romedialis m agjainak a laesiói düh
roham ot okoznak. A corpus amyg
daleum és környéke sérülése részvét
lenséget vált ki. Az állat az ingerekre 
nem a fajtársaira jellemző m ódon 
reagál, ezért a beteget szociálisan ki
rekesztik. A hydrophobia, a folyadék 
megpillantása, a vízcsorgás, sőt az 
ivással kapcsolatos szavak is görcsöt 
váltanak ki.

Tisztázatlan neurológiai vagy psy- 
chiátriai tünetek esetén, ha a beteg 
lyssa-endemiás területen tartózko
dott, gondoljunk veszettségre is. A ha
rapás nyoma nem  feltétlen kritérium . 
A veszett denevérek a pici fogaikkal 
alig észrevehető bőrsérülést és fertő
zést okozhatnak.

[Ref.: A z  Egyenlítő vidékén a Nap 
egész évben reggel 6 körül kel és este 6 
körül nyugszik, ezért a hosszú meleg 
esték fokozzák a veszettséget terjeszt
hető denevérek veszélyét a ruhával 
alig védett emberekben.]

Az első tünetek általában nem utal
nak lyssára. Egy gyerm ek az első nap 
aluszékony és részvétlen lett, étvágy
talan, hasa és torka fájt, náthás és con- 
junctivitise volt. Másnap belázaso
dott, a viselkedése megváltozott, hal- 
lucinált, álm atlan, a folyadékfelvételt 
elutasította. Jellemző az égés, a szúrás 
és a fájdalom  a harapás helyén vagy 
másutt. Két beteg, akinek a lábujját 
harapta meg a kutya, a füleiben érzett 
szúrást. Egy m ásik beteg m ár kezdet
ben hydrophobiás lett és nyálzott.

Thaiföldön a betegek 2/з-а a lyssa 
encephalitises, 7з-а a paralytikus 
alakjában betegedett meg. Az előbbi 
1-3 hétben belül halálos, és jellemzi a 
változó tudatzavar. Súlyos agitáció, 
relatív norm ális és depresszív perió
dusok váltakoznak. Később a beteg 
agresszívvé válik és kóm ába kerül.

Gyakoriak a hydrophobiás spasm u- 
sok és a fokozott nyálfolyás. A paraly
tikus alakot nehéz elkülöníteni a 
Guillain-Barré-syndrom ától.

Ism ertetnek egy 29 éves ném et tu 
ristát, aki Indiában harapott meg a 
kutya: Az első napokban depressziós 
volt és hallucinált. Az ötödik naptól 
agresszívvá vált, gége-garat-spazmu- 
sok györtörték. A hatodik nap nyug
talan, harap, nyálazik, izomgörcsei 
lettek, m ajd légzésbénulásban halt 
meg.

A virológiái labor-diagnosztikai 
intra vitam nem  megnyugtató, a gya
kori elégtelen antitestképzés m iatt. A 
vírust a nyálból, a bőrből és a cornea- 
kenetből m utathatjuk ki. Post m or
tem a vírust könnyen igazolhatjuk az 
agyból. A kórszövettan az esetek 75%- 
ában vírus-tartalm ú Negri-testekről 
tanúskodik az am m on-szarvban és a 
hyppocam pusban.

Therapia: A betegnek, aki többnyi
re tisztában van a tragikus sorsával, 
nyugodt környezetet és tranquillán- 
sokat kell biztosítani. A kórtünetek  
megjelenése u tán  m ár értelm etlen a 
specifikus im m un- vagy chem othera- 
pia, m ert a kialakult veszettség m in 
dig halálos.

[Ref: A z utazási irodák üzleti ér
dekből általában elbagatellizálják az 
exotikus turizm ust veszélyeit.]

Kollár Lajos dr.

Üj rabies vírus Ausztráliában. Meijer 
Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2531.

Pát hete írtak  m ár róla (1996, 2365), 
hogy ausztráliai denevérek okoztak 
1994-en Ausztráliában haláleseteket; 
több versenyló és trénerük is m eghalt 
rabiesben. A vírus hasonlít a kanyaró 
vírusához, és bizonyos denevérek, a 
„repülő rókák” viszik át a betegséget. 
A New Scientist nov. 16-án ismét egy 
áldozatról szám olt be, egy nő gondos
kodott egy sebesült denevérről, m eg
betegedett, eszméletlen állapotban 
került a Royal Brisbane Hospitalba, a 
fertőző osztályra. Encephalitise volt, a 
panaszokat a lábak érzéstelensége, láz 
és hányás vezette be. Kivizsgálásakor 
derült ki, hogy a nő betegségét egy ad
dig ismeretlen rabies vírus okozta, 
érdekes, hogy egyébként a rabies nem  
ism ert Ausztráliában. Mintákat kü ld 
tek az am erikai Centers of Diseas
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Control and Prevention-hoz Atlantá
ban, ahol kitűnt, hogy az ismeretlen 
rabies vírust inaktiválni lehet olyanok 
serumával, akik a rabies elleni oltás
ban részesültek. Erre jö tt a döntés: a 
gyümölcsöt szedőket és erdészeket be 
fogják oltani rabies elleni vaccinával. 
Most a kórházi iratokat vizsgálják 
meg olyan encephalitiseknél, akinél 
nem volt tisztázva a kórokozó. Diana 
Lange, Queensland e. népeü. vezetője 
szerint nem fenyegeti veszély a lakos
ságot (itt fordultak elő a denevér
betegségek). A vírus feltehetően évez
redeken át megvolt a denevérek kö
zött, de nem  merült fel kezelési kény
szer.

Ribiczey Sándor dr.

A meningitist kapcsolatba hozzák az 
antibioticumokkal Angliában. Meijer 
Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2205.

Egyes brit nagyvárosokban csoporto
san halnak meg meningitisben, ezt 
most kapcsolatba hozzák ezen váro
sokban a fokozott antibioticum hasz
nálatával (Sunday Times , ok. 13.) Egy 
Gloucesterben elvégzett vizsgálatnál 
gondoltak erre. A városban hosszan
tartó meningitisjárvány fordult elő, azt 
nyilatkoztatták ki, hogy nem bizonyít
ható az antibioticumok szerepe, mégis 
úgy gondolják, hogy sürgősen szükség 
van részletesebb vizsgálatra. A magya
rázat szerint az antibioticumok meg
ölik a légutakban az ott tenyésző bac- 
tériumokat s ezáltal a menigococcusok 
előnyösebben szaporodhatnak. Az eryt- 
romycin, melyet gyakran használnak 
torokfájdalomnál, feltűnően gyakran 
szerepelt az orvosi recepteken és a 
városokban még gyakrabban használ
ták komoly meningitisproblémáknál, 
néhány esetben négyszer olyan gyak
ran, m int más városokban. A vizsgálók 
közül dr. James Stuart epidemiologus 
nyilatkozott: „Bár ez a megfigyelés ér
dekes, nem lehet kimondani, hogy 
csökkentsük az erytromycin használa
tát, m ert meningitist okozhat, ehhez 
konkrét utalások szükségesek.” A The 
Times háziorvos-szakértője, dr. Tho
mas Stuttaford mindig készen áll a 
válaszadásra, mint egy kolléga torok
fájós gyermekekkel; először valami „ví
rust” emleget, mely most terjedőben 
van és paracetamolt rendel (The Ti
mes, okt. 14.). Az orvosok, akinél gyak

ran szerepel a meningitis, jobban vi
gyázhatnának és ritkábban rendelhet
nénk antibioticumot, de ellenkező eset
ben megfontolatlanság gyanújába ke
verednének és így áll elő a circulus vi
tiosus.

Ribiczey Sándor dr.

Encephalitis moszkitók közvetítésé
vel. Meijer Van Putten, J. B. Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 2309.

Long Island, Rhode Island és Connecti
cut, területén New York körül vészhely
zet alakult ki. Moszkitókat találtak 
ugyanis, melyek a halálos keleti ló-en- 
cephalitis vírust hordozzák, és 100 
moszkitó közül 1-nél állapították ezt 
meg. A halált okozó rovarok miatt meg
rövidítették a tanítási időt, elhalasztot
ták a szabadon történő sportaktivitá
sokat, a lakosokat felhívták, hogy al
konyaikor és napfelkeltekor m arad
janak a lakásaikban és hordjanak hosz- 
szú ujjú ruhákat és használjanak rovar
riasztó szereket. A folyók és tavak, 
parkok le lettek permetezve insectici- 
dekkel, eddig még senki sem fertőző
dött a vírussal, csupán megelőzési ten
nivalók történtek (The New York Ti
mes, szeptember 14,16,21.). A keleti, lo
vakat fertőző vírus embert is fertőző, 
40 éve regisztrálták és eddig az USA- 
ban 150 ember halt meg miatta. Az em 
bernél ritkán történik fertőzés, a 
mostani nagy félelem túlzottnak tűnik, 
de érthető, m ert az infectió következ
ményei borzalmasak: a fertőzöttek 
30%-a meghal és 50%-ban a túlélőknél 
idegrendszeri maradandó károsodás 
mutatkozik. A vidék élete hetekig fe
nyegetett a moszkitóktól való félelem 
miatt. Gyermekeknek nem szabad 
kijárniuk, a társadalmi élet is meg
bénul. Insecticidek a drogériákban 
kaphatók, de hiába töltik fel a rak 
tárakat, majdnem mindig elfogytak. Ez 
onnan van, hogy a szülők teljesen 
bepermetezik minden kilépő gyer
meküket a szerrel. Egyébként nem  
mindenki ilyen szigorú, m ert vannak, 
akik amiatt panaszkodnak, hogy kis 
repülőgépek bejelentés nélkül röpköd
nek és a vidéket befedik insecticiddel, 
az autoritások szerint resmethrinnel, 
ami nem ártalmas az emberre, de a 
moszkitópopulációt megtizedeli.

Ribiczey Sándor dr.

Németországban szűrés toxoplasmo- 
sisra. Meijer Van Putten, J. B. Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 2432.

Németországban terheseknél a toxo- 
plasmosisra nincsen elrendelve szű
rés. A lakosságnak több, m int a fele 
nem im m unis a parazita  ellen. 
Évenként 1770 gyermek m ég az anya
méhben k árt szenved em iatt; 300 ko
moly szellemi zavarban és 1400 látás
romlásban, vakságban szenved. A ber
lini Robert Koch Intézet igazgatója, 
Klaus Janitschke a preventív szűrésért 
indít harcot és arra hivatkozik, hogy 
Ausztriában a terheseknél a szűrés 
bevezetése u tán  egy-ötvenedére esett 
vissza a gyermekek megbetegedése 
(Die Zeit, nov. 8.). A ném et eü. m inisz
ter a toxoplasmosisra való szűrés be
vezetését határozta el, de a végrehaj
tása még várat magára, m ert a költ
ségeket viselő biztosítók szerin t nem 
megbízhatók a jelenlegi diagnoszti
kus tesztek, melyek akkor is pozití
vok, ha régebbben estek át a fertőzé
sen és ezáltal m egkapnák azok a ter
hesek a védelmet, akik nem  akutan 
fertőződtek, hanem  régebben. A szű
rés toxoplasmosisra akkor történik, 
ha rendelkezésre fog állni egy jobb 
diagnosztikai teszt. Janitschke a biz
tosítók argum entációját értelm etlen
nek nevezi. Szerinte új preparátum ok 
nélkül is jól lehet dolgozni. Pozitív 
eredménynél m ásodszor is kell tesz
telni és, ha szaporodnak az antitestek, 
ez bizonyítja az akut fertőződést. Ez a 
megoldás term észetesen drágább. A 
toxoplasmosis akutságának megítélé
se közel 10000 m árkába kerül. Ezt a 
biztosítók sokallják. Németország 
számára a toxoplasmosis költségveté
se a terhességnél 54 m illió m árkába 
kerülne. A szűrést sürgetők szerint a 
parazita által károsított gyermekek 
ellátása sokkal többe kerül. A német 
Eü-szolgálat Toxoplasmosis Bizottsá
ga kiszám ította, hogy az idején való 
felkutatás és kezelés a társadalom  szá
mára 130 millió márka m egtakarítást 
okozna, a szűrés tehát megalapozott. 
A problém a csupán az hogy a biz
tosítóknak kell viselniük a költsége
ket míg a nyereség nem  az ő kasszá
jukba jut. Míg a bürokraták  csatároz- 
nak a költségek miatt, a nőorvosok, 
köztük egy ham burgi női klinika tag
ja M anfréd Kagerah m áskép gondol
kodik. Kollégáival együtt ru tinszerű
en m inden terhest megvizsgált toxo
plasmosisra. Az orvos jelzi, ha a beteg
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lázas, vagy nyirokcsomó-gyulladása 
van, toxoplasmosis gyanúnál a b izto
sító köteles megfizetni a költségeket. 
Hollandiában sincsen kötelező te r
hesség szűrés toxoplasmosisra. Éven
te kb. 800 esetben fordul elő toxoplas
mosis, tehát Németországhoz képest 
relatíve gyakran. A megelőzésben a 
hangsúlyt a felvilágosításra és a m eg
előzésre fektetik, a terhesek ne fo
gyasszanak nyers húst, hús főzésnél 
mossák meg jól a kezüket, ne dolgoz
zanak a kertben  és ne tiszítsák a 
m acska-ürülékládákat.

Ribiczey Sándor dr.

A szent forrásokból fakadó víz ko
molyan szennyezett. Meijer Van Put
ten, J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 
140, 2593.

Nagy-Britanniában számos róm ai ka 
tolikus hívő a beteg hozzátartozóik 
sebeit, a szemet és szájat is loardi és a 
b rit Walsingham búcsújáróhelyről 
származó vízzel kezeli. A fertőzöttsé- 
get ellenőrző specializált ápoló, Linda 
Parsons a W histon Hospitalból (M er
seyside) úgy találta, hogy komolyan 
szennyezett a szentelt víz és abban a 
kórházban az ápolóknak előzetesen 
fel kell főzniük a szentelt vizet, m ielőtt 
használnák. Parsons leletét a The 
Catholic Herald-ban közölte, ebből 
vette át a h írt a The Times nov. 28-án. 
Parsons szerint a gyakran felkeresettt 
vallásos helyek forrásvizei gyakran 
okoznak gyom orpanaszokat és lassít
ják a gyógyulást. Előfordul, hogy em i
att meghalnak a csökkent ellenállá- 
súak. De nem csak a vízben van a hiba, 
m ert ahogyan a vizet kiveszik és m eg
tartják, kezükkel és a ki nem m osott 
üvegek révén fertőződhet a víz. Re
m élhetően a Parsons által hozott 
megelőzési teendők nem váltják ki a 
róm ai katolikus egyház tiltakozását. 
Az uralkodó nézet egy sym bolum ot 
lát a történtekben, mely maga is gyó
gyító hatású. Paul Addison atya, az 
Order of the Servants of M ary-től, 
szerint „Minden esetben ezen a téren 
a józan észt kell segítségül hívni, m ert 
ellenkező esetben babona, vagy ritu á 
lis mágia válik az áldásból.” „Ilyen 
szentségeket, m int emlékeztetőket 
kell tekinteni a lelki áldásra, nem  sza
bad szóról szóra venni. Itt symbolu- 
m ok-ról van szó.” M artin Foster, 
Liturgiái Hivatal helyettes titkára

hangsúlyozza, hogy a zarándokhelyek 
szent vizei egészen mások, m int az 
egyház által megszentelt vizek, melye
ket a szolgáltatások idejében használ
nak. U tóbbiak eredetileg ivóvizek, 
melyeknél nem  kell félni a fertőzéstől.

Ribiczey Sándor dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. Századunk legveszé
lyesebb fertőző betegsége az influen
za. (Szerkesztőségi cikk) Der Spiegel, 
1997,8, 184.

1918-ban, az első világháború utolsó 
évében kialakult vírusos influenza 
járvány, az ún. „spanyol nátha” volt az 
emberiség eddigi történetében a leg
több halálos áldozatot követelő 
betegség. N éhány hónapon belül kö
zel egym illiárd em bert betegített meg 
világszerte, és közülük 20 millióan 
haltak meg benne, azaz kétszer any- 
nyian, m int az első világháború során. 
A Földön gyakorlatilag nem  volt 
olyan hely, am elyet megkímélt volna 
ez a járvány. A legtöbb áldozat arány
lag fiatal volt: 20 és 40 év közötti. Az 
áldozatok közül legtöbben a betegség 
kezdetétől szám ított két napon belül 
tüdőgyulladásban meghaltak. Tüde
jüket a boncolás során véresnek, fo
lyadékkal teltnek találták, a tüdőhó
lyagok pedig elpusztultak. A világhí
rű, akkor 18 éves festő, Egon Schiele 
1918-ban rajzon örökítette meg a spa
nyol nátha m iatt végét járó, beteg fele
ségét. Az orvosok nemcsak akkor, de 
manapság is tehetetlenek egy ilyen 
pandémiával szemben. Évek óta fi
gyelmeztetik a közvéleményt a ku ta
tók, hogy egy újabb az egész világot 
veszélyeztető influenza járvány bár
mikor k itörhet. Emberek százezreit 
elpusztító influenzajárvány előfordult 
még 1890-ban, 1900-ban, 1957-ben és 
1968-ban. A legutóbbi járvány óta im 
máron 30 év telt el, azaz a legközeleb
bi influenza világjárvány bárm ikor 
várható a jövőben. A betegséget kivál
tó vírus a high-tech m edicina ko
rában sem vesztette el veszélyességét. 
Ebben az évben is van influenza já r
vány, de ez elsősorban Oroszországra 
és U krajnára korlátozódik, míg Né
metországban aránylag kevesebben 
betegedtek meg benne. Az idei kó r
okozó az ún. W uhan-variáns. Amikor 
1995 végén, 1996 elején a W uhan elő
ször jelent m eg Németországban,

akkor ott 8,5 millió ember esett ágy
nak, akik közül 28 ezren haltak meg. Az 
influenza kórokozója azért veszélyes, 
m ert rendkívül változékony. A vírus 
tokjának fehérjéi közé tartozik a haem- 
agglutinin és a neuraminidáz. Ezekre 
kapcsolódnak rá a testazonos antites
tek. A vírus azonban gyorsan változik 
és m inden 10000 másolata már egy 
mutáció (genetikai drift). Egy előző 
járványban megszerzett immunitás te
hát nem, vagy csak alig véd az újabb 
járvány ellen. Ennél is veszélyesebb, 
hogy a vírus a burkolati fehérjéket 
olyan, teljesen új formákra tudja kicse
rélni (genetikai shift), melyek eredeti
leg a madárvilág influenza vírusaiból 
származnak, azaz az emberi szervezet 
számára teljesen új haemagglutinin és 
neuraminidáz jelenik meg. Az új in
fluenza vírusok Ázsiából és Kínából ki
indulva terjednek el, ahol az emberek 
szorosan együttélnek a sertésekkel, 
szárnyasokkal, közöttük a kacsákkal. A 
kacsa vírusa ugyan képtelen megtá
madni az embert, de a sertéseket igen 
és a kutatók feltételezik, hogy a serté
sekben olvad eggyé a madarak és az 
emberek influenza vírusa egy újabb 
kórokozó típussá. Az 1918-as pandé- 
miát okozó vírus, a H1N1, még ma is je
len van a világban, 1976-ban például ez 
okozta egy USA-beli katona halálát. A 
H1N1 azonban ma m ár képtelen jár
ványt előidézni. A W HO-nak 109 nem 
zet jelenti hetente, hogy szerte a vilá
gon milyen típusú influenzavírusok 
tűnnek fel. Minden év februárjában 
ezen jelentések alapján próbálja meg a 
világszervezet annak a védőoltásnak a 
receptjét megadni, amely a következő 
évben egy esetleges járvány esetében 
védettséget biztosít. Ez a jóslás azonban 
nem mindig sikerült. A jelenleg érvé
nyes védoltás azonban telitalálat volt. 
Ennek összetétele: A/Wuhan/359/95 
(H3N2), A/Singapore/6/86(HlNl), 
B/Beijing/184/93. Az oltás legyengített 
vírusokból áll, amelyeket csirketojá
sok m illióiban tenyésztenek ki. Ha 
azonban kitörne egy világjárvány, 
akkor az oltóanyagtermelés jelenlegi 
kapacitása elégtelen lenne. Egy ext
rém virulens vírus három  hét alatt az 
egész világon képes lenne elterjedni. 
Ugyanakkor a védőoltás előállítása és 
elosztása legkevesebb két hónapig 
tartana, és maga az oltás csak további 
két hét elteltével hatásos.

Dervaderics János dr.
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PARACETAMOL — a gyógyszer sorsa 
a szervezetben
Farmakokinetika és metabolizmus:
A paracetamol (acetaminofen) igen 
gyorsan és teljes mértékben felszí
vódik a gastrointestinális traktus
ból. A  plazmában a csúcskoncent
rációt a bevételt követően a 30-60. 
percben éri el, terápiás dózis alkal
mazásakor felezési ideje 2 óra. Kö
tődése a szérumfehérjékhez gya
korlatilag elhanyagolható. Akut in- 
toxikációban a fehérjéhez kötött 
frakció aránya 20-50% között vál
tozik. Terápiás dózisban 24 óra 
alatt 90-100% -a ürül a vizelettel, 
kb. 60% -a glukuroniddal, 35%-a 
szulfáttal és 3%-a ciszteinnel kon- 
jugált formában. Igen kis m ennyi
ségben N-hidroxilált és deacetilált származékok (in
termedierek) is keletkeznek a metabolizmus során. A 
következő lépésben a máj citokróm 1450 enzimrend
szer által katalizált folyamat eredm ényeként az N - 
hidroxilált metabolit N-acetil-benzokinoniminné, egy  
igen reaktív, toxikus metabolittá alakul, mely gyorsan 
inaktiválódik azáltal, hogy reakcióba lép a glutation 
szulfhidril csoportjával.

Toxicitás:
Intoxikációban a máj konjugációs kapacitása elégte
len a nagy mennyiségű paracetamol metabolizálásá- 
hoz, ezáltal az N-hidroxilált metabolit képződése az 
egyetlen út az eliminációhoz, mely nagy mennyiségű 
toxikus N-acetil-benzokinonimin keletkezéséhez v e 
zet. B izonyos idő után a máj glutation raktára is kiü
rül, a toxikus metabolit a fehérjék SH csoportjával lép 
reakcióba, melynek súlyos nekrotikus máj, valamint 
tubuláris vesekárosodás az eredménye. Felnőtteknél a 
hepatotoxikus hatás messze a terápiás adag felett, 10- 
15 g egyszeri dózis (150-250 mg/kg) bevétele után je 
lentkezik, 20-25 g egyszeri dózis halálos kimenetelű 
is lehet. Gyermekeknél a csökkent glukuronid konju
gációs kapacitás miatt a fenti dózisoknál alacsonyab
bak is kiválthatnak intoxikációt!
A  toxikus tünetek nem tipikusak és intenzitásuk nem  
áll arányban az intoxikáció súlyosságával. Nausea, 
hányás, abdominális fájdalom m ellett sokszor csak  
néhány nap után emelkedik markánsan a szérum

transzamináz, bilirubin és 
prothrombin idő. Ha a paracetamol 
szérumkoncentrációja a bevétel 
után 4 órával 300 pg/ml felett van, 
jelentős májkárosodással kell 
számolnunk. Minimális a májkáro
sodás veszélye 120 pg/m l szérum
koncentrációnál
4 órával a bevétel után, ill. 12 óra 
után 30 pg/ml értéknél. M ivel a 
korai diagnózis életm entő lehet, 
az intoxikáció gyanúja esetén is, 
különösen gyerm ekeknél, a vér 
paracetamol koncentrációjának 
meghatározása alapvetően fontos. 
Ma már kórházi laboratóriumi 
körülmények között is elvégezhető  

klinikai kémiai módszerek (enzimimmunoassay) áll
nak rendelkezésünkre a paracetamol vérszintjének  
gyors és pontos meghatározására.
Túladagolás veszélye állhat fenn, ha a beteg nincs 
tisztában azzal, hogy a különböző készítmények  
(pl. Panadol, Paracetamol, Mexalen, Rubophen) azo
nos hatóanyagot tartalmaznak és az utasításban m eg
jelölt m aximális dózist egy más nevű készítmény al
kalmazásánál nem együttesen veszi figyelem be a 
korábban bevett készítménynél. Erre különösen gyer
mekek láz és fájdalomcsillapításánál kell figyelm ez
tetni a szülőt az orvosnak vagy gyógyszerésznek.

Terápia:
Szerencsére a paracetamol intoxikációnak - ellentét
ben az acetilszalicilsavval - van antidotuma. A terápia 
alapja szulfhidril csoport bevitele, mely inaktiválja a 
toxikus metabolitot. Az N-acetilcisztein orálisan al
kalmazva igen hatásos, különösen akkor, ha a bevétel
től nem telt el több mint 24 óra (korai d iagnózis!). 
Orálisan 140 mg/kg a javasolt kezdő dózis, majd 4 
óránként 70 mg/kg. Intoxikáció esetén aktív szén al
kalmazása nem javasolt, mivel abszorbeálja az 
antidotumot is, csökkentve ezzel hatásosságát.
A m etionin fokozza a máj konjugációs kapacitását. 
Dózisa intoxikációban 4x2.5 g 10 órán belül.

A s z e r z ő  a  S Z A O T E  G y ó g y s z e r h a tá s ta n i In té z e té n e k  

p ro fe s s z o r a .  (x)

dr. Falkay György



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 m iatt 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 kró
nikus folyamatra ilyenkor a gyógyszerrendelést kizáró
lag orvos végzi, aki rendszeresen ellenőrzi a beteget, 
szükség esetén módosítja a dózist, észleli és kezeli a mel
lékhatásokat. A krónikus fájdalom gyógyszeres kezelésé
re a hagyományos fájdalom csillapítókon 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. N em  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 gyom ornyálka

hártya károsodást, valamint vesekáro
sítást. Fekélybetegek is szedhetik. 
Nem befolyásolja a throm bocyták 
aggregatióját, így nem okoz vérzé
kenységet, antikoaguláns szerekkel 
egyidejűleg alkalmazható.
Jelentős paracetam ol túladagoláskor 
toxikus májkárosodást okozhat, a p o 
tenciális májkárosító hatása miatt, 
krónikus alkoholistáknak, cirrhosishan 
szenvedőknek adásuk megfontolandó. 
A krónikus fájdalom gyógyszeres keze
lésekor leggyakrabban nem  mono- 
therápiát, hanem  kombinált kezelést 
végzünk, azaz különböző hatásmecha
nizmusú fájdalom csillapítókat adunk 
egyidejűleg.
A paracetam ol különösen jó l kom bi

nálható codeinnel, dihydrocodeinnel, dextropropoxypen-
nel. A kombinációs készítm ények közepes erősségű 
fájdalmak kezelésére is beváltak.
A daganatos fájdalom gyógyszeres kezelését 1986-ban 
a W HO szakértői dolgozták ki, amelynek a lényege a 
fokozatosság (3 lépcsős analgetikus létra). A W HO szak
értői állásfoglalása szerint mérsékelt fájdalom enyhítésé
re önállóan, erősebb fájdalom enyhítésére gyenge opio- 
idokkal kombinálva, kínzó fájdalom  enyhítésére erős 
opioidokkal kom binálva alkalm azható analgetikum  a 
paracetam ol. Fenti séma alkalm azásával a rászoruló 
daganatos betegek kb. 70% -nál a fájdalom csillapítás 
megfelelő hatékonyságú (neuron fájdalom esetén adju
váns 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. Emhey-Isztin Dezső
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Hírek
Bemutatkozik: a Salus Kft.

ÉRBETEGSÉGEK 
1997. évi 2. szám

Dr. Tóth Mária, dr. Nádasy György L., dr. 
Nyáry István, dr. Kerényi Tibor, Orosz 
Miklós, dr. Molnárka Győző, dr. Monos 
Emil: A humán agyi aneurizmazsákok 
sztérikusan inhomogén viszkoelasztikus 
viselkedése
dr. Kollár Lajos, dr. Kasza Gábor, dr. Rozsos 
István, dr. Menyhei Gábor, dr. Szabó 
Mária, dr. Horváth László: Intraoperativ 
carotis interna stent implantatio videoan- 
gioszkópiás kontroll mellett 
dr. Acsády György, dr. Laczkó Ágnes, dr. 
Pintér László, dr. Nemes Attila: Alsó végta
gi traumás arteriovenosus fístulák 
dr. Meskó Éva: Dr. Bugár Mészáros Károly 
(1900-1989)

MAGYAR BELORVOSI ARCHIVUM 
1997. évi 2. szám
dr. Várkonyi Tibor: A membránemésztés 
jelentősége a vékonybélből történő fel
szívódásban
dr. Tulassay Zsolt: A somatostatin és az 
emésztőrendszer 
dr. Tulassay Zsolt: Bevezetés 
dr. Jakab Zsuzsa, dr. Cserepes Éva, dr. 
Banai János, dr. Tulassay Zsolt: A gyul
ladásos bélbetegség color doppler ultra
hangvizsgálata
dr. Kiss Róbert, dr. Fütő László, dr. Jakab 
Csilla, dr. Czirják Sándor, dr. Gádor Ildikó,

dr. Varga Ibolya, dr. Bezzegh Attila, dr. 
Rácz Károly, dr. Pásztor Emil, dr. Gláz Edit: 
Plazma ACTH szint gyors meghatározásá
nak klinikai jelentősége gyermekkori 
Cushing-kórban végzett hypophysis-mű- 
tét során
dr. Sréter Lídia, dr. Horvát-Karajz Károly, 
dr. Dorothea Oberberg, dr. Wolfgang E. 
Berdel: Az idegnövekedési faktor stimu
lálja a humán tüdőcarcinoma és glioblas
toma sejtvonalak klonális növekedését 
dr. Varga Ibolya, dr. Rácz Károly, dr. Tóth 
Miklós, dr. Kiss Róbert, dr. Fűtő László, dr. 
Jakab Csilla, Andrikovics Hajnalka oh., dr. 
Gláz Edit: Cortisol és 6-beta-hydrocorti- 
sol nyál és plazma szintek klinikai diag
nosztikai jelentősége a mellékvese műkö
désének vizsgálatában 
dr. Molnár Béla, dr. Szaleczky Erika, dr. 
Prónai László, dr. Papik Kornél, dr. Zágoni 
Tamás, dr. Tulassay Zsolt: Kefebiopsziás 
gyomorkenetek kvantitatív citológiai vizs
gálata
dr. Rácz Károly, Adlejf Vilmos, dr. Bezzegh 
Attila, dr. Tóth Miklós, dr. Varga Ibolya, dr. 
Szende Béla, dr. Moldvay Judit, dr. Szegedi 
Zsolt, dr. Gláz Edit: P53 gén expresszió- 
humán mellékvesekéreg daganatokban 
dr. Herszényi László, dr. Fabio Farinati, dr. 
Mario Plebani, dr. Paolo Carraro, dr. 
Massimo de Paoli, dr. Romilda Cardin, dr. 
Remo Naccarato, dr. Tulassay Zsolt: Cisz- 
tein és szerin proteázok viselkedése a gyo
mor praecancerosus laesióiban 
dr. Morvái Veronika, dr. Novák Zsuzsanna, 
dr. Ungvári György, dr. Hudák Aranka, dr. 
Náray Miklós, Megyesi Áron: Krónikus 
toluol-expozíció hatása nyomdászok 
egészségi állapotára
dr. Szathmári Miklós, dr. Zágoni Tamás, dr. 
Németh Annamária, dr. Köpe Adorján, dr. 
Tulassay Zsolt: Osteopenia gyulladásos 
bélbetegségekben: szteroid mellékhatás 
vagy betegségtünet?
dr. Műzes Györgyi, dr. Bocsi József: Apo
ptosis vizsgálata thymocytákon in vitro 
dr. Somogyi Anikó, dr. Szaleczky Erika, dr. 
Pusztai Péter, dr. Braun László, dr. Sármán 
Beatrix: A plazma antioxidánsai II típusú 
cukorbetegekben
dr. Tóth Miklós, dr. Rácz Károly, dr. Varga 
Ibolya, dr. Jakab Csilla, dr. Kariinger 
Kinga, dr. Fűtő László, dr. Kiss Róbert, dr. 
Gláz Edit: Steroid-21-hydroxylase defek
tus azonosítása mellékvesekéreg ade- 
nomában szenvedő betegekben 
dr. Szaleczky Erika, dr. Prónai László, dr. 
Rosta András, dr. Molnár Béla, dr. Naka- 
zawa Hiroe, dr. Tussay Zsolt: Megnöveke
dett plazma nitrát/nitrit szint és csökkent 
antioxidáns védelem colorectalis carci- 
nomában -  in vivo peroxinitrit képződés 
dr. Nagy Viktor, dr. Vörös Péter, dr. 
Kämmerer László, dr. Székács Béla: A bal 
kamrai izomköteg és a circadian vérnyo
másritmus megváltozásának vizsgálata 
diabetes mellhúsban
dr. Lengyel Gabriella, dr. Fehér János: 
Klinikai megfigyelések ursodeoxycholsav 
alkalmazásával krónikus vírushepatitis
ben -  előzetes eredmények 
dr. Engloner László, dr. Bánsághi Zoltán,

dr. Molnár Jeannette, dr. Horvát-Karajz 
Károly: Kiterjedt, rosszindulatú májtu
morok lokális kezelése intervenciós radi- 
lógiai módszerekkel
dr. Horváth É. Mónika, Steve Pash, dr. 
Fehér János, dr. Kevin H. Cheeseman: E-vi- 
tamin kezelés hexaklórberzol + vas in
dukálta kísérletes porphyriában 
Blázovics Anna, dr. Örsi Ferenc, dr. Mervat 
Abdel Rahman, dr. Sipos Péter, dr. Vallent 
Károly, dr. Fehér János: Szabadgyökös 
reakciók az epekőúbetegségek patome- 
chanizmusában
dr. Prehgun István: A Semmelweis Orvos- 
tudományi Egyetem II. belgyógyászati 
klinika története 
dr. Jakó János: Az orvosi érem

MRE-INFO 
1997. évi l.szám

Beszámolók a Budapesti Szekció megala
kulásáról, Reumatológiai pályázat orvos- 
tanhallgatók számára. Az alapítvány hírei. 
Exkluzív: Géher Pál dr.: Jelentős ágyszám- 
és profilváltozások a reumatológiai fekvő
beteg osztályokon. Hozzászólások: Ho- 
dinka László dr., Gömör Béla dr.
In Memoriam Gaizler Gyula dr.: Emléke
zés egy Emberre (Mogyorósi Dorottya 
dr.)
Beszámolók: a DONA bevezető szimpózi
umáról.
25 éves a Reumatológiai és Fizioterápiás 
Tanszék.
Az Osztrák Reumatológiai Társaság Köz
gyűlése.
Könyv- és folyóiratreferátumok 
Irodalmi rovat, orvostörténeti rovat, 
képzőművészeti rovat 
Hírek

MRE-INFO 
1997. évi 2. szám

Beszámolók a Vezetőségi Ülés jegyző
könyvéből. Az alapítvány hírei. (Merétey 
Katalin dr.)
Beszámolók: Dr. Bálint Géza: A EULAR 
Oktatási és Képzési Bizottság Állandó 
Bizottságának üléséről. Dr. Kiss Csaba 
György: A „Teaching the Teachers” kur
zusról, Dr. Gömör Béla: UEMS Section of 
Rheumatology üléséről.
Exkluzív: Dr. Gömör Béla: Interjú Dr. 
Sirály Péter országgyűlési képviselővel 
Új Oktatási Akkreditáció a Reumatoló
giában
Bemutatkoznak a Gyógyszergyártók. 
SmithKline Beecham (Leitner György) 
Ismerjük meg az orvosegyesületeket! Dr. 
Várkonyi Viktória: A Magyar STD Társa
ság megalapítása és működése 
Internet- Dr. Géher Pál: Néhány reuma
tológiai érdekesség
Elrettentő történetek -  Dr. Mogyorósi 
Dorottya: Távdiagnosztika 
Folyóiratreferátumok 
Irodalmi rovat, képzőművészeti rovat 
Hírek, külföldi rendezvények
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SILYMARIN 70 mg

ilegon
70 mg
drazsé 
100 db

Előállítja:

•  erős hatású antioxidáns és szabadgyökfogó vegyület
•  gátolja a lipidperoxidációt
•  membránstabilizáló hatású
•  gyulladásgátló
•  fokozza a májsejt-regenerációt

BIOGAL Gyógyszergyár Rt.
Gyógyszertári Marketing Osztály
4042 Debrecen, Pallagi út 13. Tel./fax: 52/417-434

ilegon® 70mg



GYÓGYSZER HÍRADÓ

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben
1997. június 1-jétől június 30-ig törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Hatóanyag(ok)
Készítmény neve Előállító Hatástani besorolás

neve tart.

Cexim 250 mg por injekcióhoz Lilly cefuroximum 250 mg beta-lactam baktérium 
ellenes szer

Cexim 750 mg por injekcióhoz Lilly cefuroximum 750 mg beta-lactam baktérium 
ellenes szer

Cexim 1,5 g por injekcióhoz Lilly cefuroximum 1.5 g beta-lactam baktérium 
ellenes szer

Xalatan szemcsepp Pharmacia-Upjohn latanoprostum 125 pg/2,5 ml szemészeti készítmény
Naxidin 150 mg kapszula Praxico nizatidinum 150 mg peptikus fekély gyógyszere
Naxidin 300 mg kapszula Praxico nizatidinum 300 mg peptikus fekély gyógyszere
Naxidin 100 mg/4 ml injekció Lilly nizatidinum 100 mg/4 ml peptikus fekély gyógyszere
Septanest Adrenalin 1/200 000 
oldat injekcióhoz

Láb. Septodont articainium chloratum 
epinephrinum

68 mg 
0,0085 mg

helyi érzéstelenítőszer

Septanest Adrenalin 1/100 000 
oldat injekcióhoz

Láb. Septodont articainium chloratum 
epinephrinum

68 mg 
0,017 mg

helyi érzéstelenítőszer

Minirin 0,1 mg tabletta Ferring desmopressinum 0,1 mg hypophysis 
hátsólebeny hormon

Minirin 0,2 mg tabletta Ferring desmopressinum 0,2 mg hypophysis 
hátsólebeny hormon

Dipivefrin HC1 0,1% szemcsepp Alcon dipivefrinium chloratum 0,1% glaucoma ellenes szer
Ampizid 0,5 injekció Merckle ampicillinum 0.5 g beta-lactam baktérium 

ellenes szer
Ampizid 1,0 injekció Merckle ampicillinum 1.0 g beta-lactam baktérium 

ellenes szer
Ampizid 2,0 injekció Merckle ampicillinum 2,0 g beta-lactam baktérium 

ellenes szer
Ampizid 5,0 injekció Merckle ampicillinum 5,0 g beta-lactam baktérium 

ellenes szer
Aknefug -  EL oldat Wolff erythromycinum 0,60 g/60 ml acne ellenes szer
CAPD (C0D 55) peritonealis 
dializáló oldat

Bieffe - peritonealis dializáló oldat

Risperdal 6 mg filmtabletta Janssen risperidonum 6 mg antipsychoticum
Risperdal 8 mg filmtabletta Janssen risperidonum 8 mg antipsychoticum
Risperdal 1 mg/ml oldat Janssen risperidonum 1 mg/1 ml antipsychoticum
Omniscan 0,5 mmol/ml injekció (15 ml) Nycomed gadodiamidum 0,5 mmol/ml mágneses kontrasztanyag
Espumisan kapszula Berlin Chemie simethiconum 40 mg felfúvódás ellenes szer
Cimehexal 200 mg filmtabletta Hexal cimetidinum 200 mg peptikus fekély kezelésére 

szolgáló készítmény
Cimehexal 400 mg filmtabletta Hexal cimetidinum 400 mg peptikus fekély kezelésére 

szolgáló készítmény
Cimehexal 800 mg filmtabletta Hexal cimetidinum 800 mg peptikus fekély kezelésére 

szolgáló készítmény
Cimeldine 200 mg tabletta Clonmel cimetidinum 200 mg peptikus fekély kezelésére 

szolgáló készítmény
Cimeldine 400 mg tabletta Clonmel cimetidinum 400 mg peptikus fekély kezelésére 

szolgáló készítmény
Cimeldine 800 mg tabletta Clonmel cimetidinum 800 mg peptikus fekély kezelésére 

szolgáló készítmény
Bismofalk tabletta Falk bismuthum subnitricum 

bismuthum subgallicum
100 mg 
50 mg

peptikus fekély kezelésére 
szolgáló készítmény

Tyzine 0,1% orrcsepp Pfizer tetrahydrozolinium chloratum 0,1% orr-ödéma csökkentő szer
Tyzine 0,05% orrcsepp gyermekeknek Pfizer tetrahydrozolinium chloratum 0,05% orr-ödéma csökkentő szer
Atenolol-B 50 mg tabletta Teva/Biogal atenololum 50 mg szelektív béta-receptor 

blokkoló
Atenolol-B 100 mg tabletta Teva/Biogal atenololum 100 mg szelektív béta-receptor 

blokkoló
Atrovent 0,025% inhalációs oldat Boehringer Ingelheim ipratropium bromatum 0,025% asthma-ellenes szer

Berodual inhalációs oldat Boehringer Ingelheim ipratropium bromatum 
fenoterolium bromatum

5,0 mg 
10 mg

astma-ellenes szer

Fastum gél Berlin Chemie ketoprofenum 25 mg lokális izomfájdalom 
csökkentő szer

Ranitidin-B-150 mg tabletta Biogal ranitidinum 150 mg peptikus fekély kezelésére 
szolgáló készítmény

Ranitidin-B-300 mg tabletta Biogal ranitidinum 300 mg peptikus fekély kezelésére 
szolgáló készítmény

Pimafucin hüvelykúp Yamanouchi E. natamycinum 100 mg antiinfektivum
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Omniscan 0,5 mmol/ml injekció 
(10 ml)
Omniscan 0,5 mmol/ml injekció 
(20 ml)
Piroxicam-B 10 mg kapszula

Nycomed gadodiamidum 0,5 mmol/ml mágneses kontrasztanyag

Nycomed gadodiamidum 0,5 mmol/ml mágneses kontrasztanyag

Teva/Biogal piroxicamum 10 mg nem szteroid gyulladás
gátló szer

Piroxicam-B 20 mg kapszula Teva/Biogal piroxicamum 20 mg nem szteroid gyulladás
gátló szer

Coordinax 30 mg végbélkúp Janssen cizapridum 30 mg propulsív szer
Lorastine tabletta Schering-

Plough
loratidinum 10 mg szisztémás antihisztamin 

készítmény
Lorastine szirup Schering-

Plough
loratidinum 120 mg/120 ml szisztémás antihisztamin 

készítmény
Pilomann 2% szemcsepp Mann pilocarpinium chloratum 200 mg/10 ml glaucoma ellenes szer
Arimidex 1 mg tabletta Zeneca anastrozolum 1 mg szelektív aromatázinhibítor
Nitrolingual aeroszol Pohl Boscamp nitroglicerinum 0,40 mg/dózis vasodilatator
Tridin rágótabletta Rottapharm organikus fluor és 

kalcium sók
- kalcium kombináció

Echovist 200 ultrahang
kontrasztanyag

Schering galactosum 3g kontrasztanyag

Echovist 300 ultrahang
kontrasztanyag

Schering galactosum 3g kontrasztanyag

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

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

Új sorozat a Springer Hungaricától!
A németországi Thieme Kiadó sikeres sorozatának magyar változataként indította útjára a kiadó az 

SH orvosi (SHO) atlaszokat, amelyek az elméleti és a klinikai orvostudomány számos szakterületének 
atlasszerű bemutatását tűzte ki céljául. Az egyes kötetek részletesen, fotókkal és rajzokkal gazdagon 
illusztrálva tárgyalják az adott témaköröket.

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

FONTOS! Egyetemi, főiskolai diákok a sorozat valamennyi tagját -  érvényes diákigazolványuk 
bemutatásával és a kiadónál történő közvetlen vásárlásnál -  50%-os kedvezménnyel vásárol
hatják meg.

Már itt az első kötet!
Kühnel: Szövettan
Az újabb kutatási eredmények következtében a morfológia területén folyamatosan növekszik az 

ismeretanyag. E kötet erénye, hogy gazdag fotóanyaga (443 színes és 198 fekete-fehér kép) olyan 
modern eszközökkel készült fénymikroszkópos és EM-metszeteket mutat be, amelyek a szerkezet 
bemutatása mellett a funkció magyarázatát is demonstrálják.

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

Megrendelőlap

Alulírott utánvéttel megrendelem az SHO Szövettan c. kötetét, amelynek teljes ára 3900,- Ft.
Megrendelő neve: ...........................................................
Szállítási cím: ...................................................................

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

aláírás
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HUMANPHARMA készítm ények a 
KARDIOLÓGIAI BETEGSÉGEK

г  ш г  и  г

Angiotenzin konvertáló enzim gátló

Beta-blokkolok

Calcium-csatorna blokkolo
HÜMfí-Nifcdin

Diuretikumok
. D l ' j ü

Trombocita-aggregáció gátló
/JiWiHJwJ

Vazodilatátor

Valamennyi készítmény 
a közgyógyellátásra jogosultak részére 
térítésmentesen rendelhető.

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

Részletek az a lka lm azás i előíratokban.



1997. augusztus 24. 138. évfolyam -  34. szám

11C-metionin: hatékony radiofarmakon az alacsony proliferativ kapacitású 
daganatok PET-vizsgálatához
Trón Lajos dr., Esik Olga dr., Kovács Zoltán dr., Sarkadi Éva dr., Galuska László dr.,
Balkay László dr., Emri Miklós dr., Molnár Tamás dr., Szakáll Szabolcs jr. dr., Tóth Erika dr.,
Márián Teréz dr. 2107

EREDETI KÖZLEMÉNYEK
A nitrogén-oxid-szintáz immuncitokémiai kimutatása patkányok hasnyálmirigy szöveteiben
Ember Zsolt dr., Fehér Erzsébet dr., Donáth Tibor dr. 2113

AZ IGAZSÁGÜGYI ORVOSSZAKÉRTŐI GYAKORLATBÓL 
A kilégzett levegő alkoholtartalmának mérése
Varga Mihály dr., Buris László dr., Fodor Mihály dr., Posta János 2117

ESSZÉ
Néhány gondolat, felvetés a 10. Nemdohányzó Világnap kapcsán
Pákozdi Lajos dr. 2123

ÚJABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK
A recoarctatio aortae kezelése transluminalis ballon-angioplasticával gyermekkorban
Szatmári András dr., Piskóthy Ágnes dr., Fodor Péter dr., Palik Imre dr., Lozsádi Károly dr. 2127

HORUS
Közegészségügy Tolnán a török hódoltság idején
Károly László dr. 2133
A kísérletező Rácz Sámuel (1744-1807). Adalék az élettan első magyar professzorának 
tudományos tevékenységéhez
Kiss László dr. 2134

Fekete Sándor emlékezete, halálának 25. évfordulóján
Kapronczay Károly dr. 2137

FOLYÓIRATREFERÁTUMOK 2139
LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ 2157
BESZÁMOLÓK 2158
KÖNYVISMERTETÉSEK 2159
MEGJELENT 2126
HÍREK 2160
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK 2160
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f Gyorsabban
f Bizonyítottan

Amikor minden perc számít

N O V A R T I S

Hatóanyag: 50 mg diclofenacum’kalicum drazsénként.
Javallatok: Adjuvánsként fájdalmas gyulladásos fül-orr-gégészeti fertőzésekben (otitis, pharyngotonsillitis); postoperativ fájdalom és gyulladás (pl. fogorvosi, ortopéd sebészi 
beavatkozást követően); fogfájás; fájdalmas posttraumás állapotok; lágyrész reumátizmus; a  gerinc fájdalmas szindrómái; fájdalmas és/vagy gyulladásos nőgyógyászati 

állapotok. Rövid tartamú kezelésre!
Ellenjavallatok: Ulcus pepticum. Túlérzékenység a  hatóanyaggal, acetilszalicilsawal ill. más prostaglandin szintézist gátló gyógyszerrel szemben. Gyermekkor.

Adagolás: Az indikációtól függően 75-150 mg, dysmenorrhoea esetében kivételesen napi 200 mg-ig növelhető. A napi adagot 2-3 részletben, lehetőleg étkezés előtt, folyadékkal 
együtt kell bevenni. A kezelést az első tünetek megjelenésével kell elkezdeni és néhány napig lehet folytatni.

Mellékhatások: Esetenként gyomor-bélrendszeri zavarok (gyomortáji fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés) fejfájás, szédülés, bőrkiütés, májfunkció zavarok. Ritkán peptikus 
fekély, gastrointestinalis vérzés, hepatitis, túlérzékenységi reakciók. Elvétve vérzészavarok, erythema multiforme, purpura, veseműködési zavarok, vérkép rendellenességek. Lásd a 
teljes alkalmazási előírást!

Figyelmeztetések: Gyomor-bélrendszeri megbetegedések, máj-, szív-, ill. veseműködési zavarok, terhesség, porpyria. Óvatosan alkalmazható idős betegeknél, akiknél - bármely 
okból - csökkent az extracelluláris térfogat; diuretikumokkal, antikoagulánsokkal, antidiabetikumokkal, digoxinnal, lítiummal, más nemszteroid gyulladáscsökkentővel, ciklosporinnal, 
methotrexattal kezelt betegeknek. Amennyiben valamilyen okból hosszan tartó kezelés válna szükségessé, a  vérkép és májfunkció időnkénti ellenőrzése szükséges. Amennyiben a 
májfunkció romlik, májkárosodásra utaló klinikai tünetek jelentkeznek, vagy egyéb rendellenesség lép fel, a  gyógyszer szedését fel kell függeszteni. Lásd még a  teljes alkalmazási előírást! 

Megjegyzés: Csak vényre adható ki, egyszeri alkalommal.
Csomagolás: 20 drazsé, 50 mg.

Előállító: Novartis Hungária Kft., Pharma Szektor 1027 Budapest, Horvát u. 14-24 Tel.: 457-6500 
OGYI eng.szám: 6738/40/91 K-1827

A gyógyszer felírásával kapcsolatos összes információ kívánságra rendelkezésre áll.
г.лт/j.in_/дррая
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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.

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.



nC-metionin: hatékony radiofarmakon az alacsony proliferativ 
kapacitású daganatok PET-vizsgálatához*
Trón Lajos dr.1, Ésik Olga dr.2, Kovács Zoltán dr.3, Sarkadi Éva dr.J, Galuska László dr.4,
Balkay László dr.1, Emri Miklós dr.1, Molnár Tamás dr.1, Szakáll Szabolcs jr. dr.1, Tóth Erika dr.5 
és Márián Teréz dr.1
Debreceni Orvostudományi Egyetem, PÉT Centrum (igazgató: Trón Lajos dr.)1 
Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Osztály Budapest, (vezető: Németh György dr.)2
Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet, Ciklotron Alkalmazási Osztály, Debrecen (vezető: Tárkányi Ferenc dr.)3 
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Nukleáris Medicina Osztály (vezető: Galuska László dr.)4 
Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, (vezető: Szentirmay Zoltán dr.)5

A Debreceni Orvostudományi Egyetem PÉT C entru
m ában 1996 júniusa óta van lehetőség a "C-m etil- 
m etionin nyomjelző anyag diagnosztikai célú fel- 
használására. Az első 5 onkológiai vizsgálatot alacsony 
m alignitási fokú/lassan proliferáló daganatok reci- 
dív/reziduális tumorszövetének gyanúja miatt ind i
káltuk, olyan esetekben, amikor a megelőző l8F-dezoxy- 
glukóz (FDG) PET-vizsgálat eredménye tum orra utaló 
klinikai jelek ellenére negatív volt, vagy nem volt egy
értelm ű. Ilyen indikációk mellett az 5 elvégzett metio- 
nin-vizsgálat 4 esetben választ adott a klinikus által fel
tett kérdésre. A szerzők az irodalm i adatok és saját 
tapasztalataik alapján a metionin-vizsgálatot elsősor
ban alacsony malignitási fokú/lassan proliferáló da
ganatok diagnosztikájához, differenciáldiagnosztiká
jához és az ilyen tum orok terápiájának követéséhez 
ajánlják (megelőző inkonkluzív FDG-vizsgálat után).

Kulcsszavak: pozitron emissziós tomográfia (PÉT), glukóz
anyagcsere, aminosav-anyagcsere, onkológia, lassan prolife
ráló daganatok

Az onkológiai PÉT-vizsgálatoknak az az alapja, hogy a 
daganatos szövetekben általában fokozott a szénhidrát
anyagcsere, valamint a fehérje- és a nukleinsav-szintézis. 
Ezen anyagcsere-folyamatok regionális intenzitásának 
megjelenítésére és kvantifikálására rövid élettartam ú, 
pozitronem ittáló radioaktív izotópokkal (18F, HC) jelölt 
vegyületek, pl. 18F-dezoxi-D-glukóz (FDG), nC-(me- 
til/carboxil)-m etionin, u C-(m etil)-tim idin stb. alkalm a
sak. A tum ordiagnosztika m indennapos klinikai gyakor
latában az FDG áll az első helyen, amelyet az alkalmazá
sok gyakorisága szerinti sorrendben a metionin követ 
(25).

A Debreceni Orvostudom ányi Egyetem PÉT Cent
rum ában 1994 júniusa óta végeznek FDG-vizsgálatokat 
(39, 42). Az eddig vizsgált esetek száma meghaladja a 
600-at. Az onkológiai igények kielégítése céljából az 
ATOMKI és a PÉT Centrum  m unkatársai 1996 nyarára 
kifejlesztették a következő tracert, a u C-metil-metionint.

* A tanulmány az OTKA T-16149, T-16150, ETT 349/1996/06, 
362/1996/04 és T-l 1-012/96 támogatásával készült.

Rövidítések: CT = komputertomográfia; DNS = dezoxiribonukleinsav; 
FDG = 18F-dezoxiglukóz; MRI = magnetic resonance imaging; PET = 
pozitron emissziós tomográfia; SPECT: single photon emission com
puter tomography (egy-foton emissziós komputertomográfia)

"C-methionine: effective tracer for positron emission 
tomography to detect tumours with low proliferative 
capacity. “ C-methyl-m ethionine is available at the PET 
Center of University Medical School D ebrecen since 
June, 1996. The first 5 oncological exam inations were 
indicated for clinically suspected recurrent/residual tu 
morous tissue of low-grade/low proliferative capacity, 
following the negative or inconclusive results o f previ
ous 18F-deoxyglucose (FDG) examinations. In these situ
ations, the methionine exam inations provided conclu
sive results in 4 cases (out o f the total of 5 exam ina
tions). On the basis of published data and ow n experi
ence, the authors recommend methionine PET investi
gations for diagnosis, differential diagnosis and  thera
py m onitoring of tum ours of low-grade/low prolifera
tive capacity following inconclusive results o f previous 
FDG exam ination.

Key words: positron emission tomography (PET), glucose me
tabolism, amino acid metabolism, oncology, tumours with 
low proliferative capacity

Egyedi engedélyek alapján, m ajd az Országos Gyógy
szerészeti Intézet 1996. novem ber 20-i törzskönyvezését 
(Ri-188) követően 5 esetben végeztünk onkológiai in
dikációval metionin-vizsgálatot. A közlem ényben beszá
molunk az eddigi tapasztalatokról, és á ttek in tjük  a me- 
tionin-vizsgálatok legfontosabb indikációit.

Módszer

Radiofarmakon
A radioaktív UC termelése az MTA ATOMKI MGC-20E cik
lotronján 14N(p, a )uC magreakcióval történik. A “ C-metil- 
metionint termelő, számítógép által vezérelt, automatizált szin
tézis Comar és Längström eljárásának (3,16) módosításán ala
pul (37).

Minőségellenőrzés
A vizsgálatokat minden esetben megelőzte a radiofarmakon 
kémiai, radiokémiái és radionuklidos tisztaságának meghatá
rozása. A készítmény sterilitását és pirogénmentességét továb
bi vizsgálatokkal ellenőriztük.

A metionin beadása
A betegek a jelzőanyagot közvetlenül a vizsgálat megkezdése 
előtt kapják intravénás kanülön át 1-2 ml steril, izotóniás ol-
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1. táblázat: A metionin-vizsgálatokban részt vett betegek fontosabb klinikai adatai

Eset
No. Diagnózis

Primaer tumor
szövettani S-fázis 

grade arány 
(%)

A recidiva 
klinikai 

gyanújának 
alapja

Vizsgálat eredménye 
FDG metionin

1 astrocytoma 2 4,6 hagyományos metszetképalkotás negatív pozitív
2 mellékpajzsmirigy cc. - 1,2 emelkedett szérum tumormarker (hypercalcaemia) kérdéses pozitív
3 astrocytoma 2 1,0 hagyományos metszetképalkotás negatív negatív
4 prolactinoma susp. - - emelkedett szérum tumormarker (hyperprolactinaemia) negatív negatív
5 pajzsmirigy cc. 

(medullaris)
10 emelkedett szérum tumormarker (hypercalcitoninaemia) kérdéses negatív

la. ábra: Az FDG-PET-vizsgálat negatív,kóros dúsulást sehol nem mutat. A magasabb FDG-felvételt mutató agyi 
struktúrákat melegebb (piros, sárga) színekkel jelöltük, az alacsony FDG-felvételre pedig hideg színek (zöld, kék, lila) utalnak.
A radiofarmakont legkifej ezettebben a striatum, a thalamus és a látókéreg halmozza
lb. ábra: A metionin-vizsgálat daganatra utaló, erőteljes radiofarmakon-akkumulációt jelez körkörösen a műtéti üreg falában.
Az alkalmazott színkód megegyezik az la. ábra színkódjával
le. ábra: Az FDG- és metionin-vizsgálat képi fúziója. A két kép együttes megjelenítése miatt a metionin-akkumulációt barnás 
színárnyalattal (ún. „hot metál” skálán) ábrázoltuk, az FDG-mintázatot pedig fekete-fehér skálán. Az FDG-kép megjelenítésében jól 
kivehető a striatum, a thalamus és a látókéreg fehér területe

datban,30 sec-os bolusinjekció formájában. Az átlagos dózis 18 
mCi (666 MBq) volt testtömegkilogrammonként, átlagosan 
249 pCi = 9,2 MBq metil-metionin.

PET-vizsgálat
A PÉT-vizsgálatok éhgyomorral történnek (a vizsgálatban 
részt vevő személy a vizsgálatot megelőző 6 órában fehérjetar
talmú élelmiszert nem fogyaszt), ugyanis a vérplazma magas 
metionin-koncentrációja csökkenti a daganatba történő metio- 
ninfelvételt (22). A GE 4096 egésztest PET-kamerán az adat
gyűjtés látóterenként 20-30 percig tart. Az alkalmazott dózisok 
mellett a UC izotóp 20 perces bomlási felezési ideje miatt legfel
jebb 3 (axiális irányban egyenként 10 cm hosszúságú) leképe
zést lehet elvégezni.

Betegek
A vizsgálatokban eddig 5 beteg, 2 férfi és 3 nő vett részt. Az átla
gos életkor 43 év (±10), a legfiatalabb beteg 20 éves, a legidő
sebb 67 éves volt. A tanulmányozott esetekre vonatkozó leg
fontosabb klinikai adatokat az 1. táblázat tartalmazza. Vala
mennyi beteg esetében daganatos recidíva/reziduum kizárása 
vagy igazolása volt a klinikai kérdés. A hagyományos met
szetképalkotó eljárások (CT/MRI) két esetben ellentmondásos 
eredményre vezettek. Három további esetben a szérum tumor- 
markerértékek daganatszövet jelenlétére utaltak, melyet kon
vencionális módszerekkel nem lehetett lokalizálni. A metionin- 
vizsgálatokat azért indikáltuk, mert a klinikai kép, valamint az 
elsőként elvégzett FDG-PET-vizsgálatok eredménye (negatív 
vagy inkonkluzív) nem feleltek meg egymásnak.

Eredmények

A vizsgálatokat mind az 5 esetben low-grade/lassan prolife- 
ráló tum or gyanúja miatt végeztük. A recidív/reziduális tu
morszövet alacsony malignitása négy betegben a szövet
tani grade, illetve a DNS-vizsgálatok alapján feltételezhető 
volt. Az ötödik betegben (prolactinoma gyanúja) ugyan 
nem történt szövettani vizsgálat, de az endokrin daganat 
szokásos lassú progressziója közismert jelenség.

A metionin-vizsgálat indikálásához jellemző példa
ként ism ertetjük az egyik beteg kortörténetét. 1991 ok
tóberében kezdődtek az akkor 33 éves beteg fronto-tem- 
porális góctünetei, és a képalkotó eljárások agytum ort 
igazoltak. A beteg semmiféle további kivizsgálásba vagy 
kezelésbe nem  egyezett bele. 1995 m ájusában a góctü
netek progressziója m iatt a daganatot exstirpálták (ast
rocytom a, grade 2). A low grade szövettan m iatt további 
terápiás beavatkozás nem  történt. 1995 novem berében a 
góctünetek progrediáltak és a kontrollvizsgálatok 
(CT/MRI) recidiva m ellett szóltak, ezért a tum orágyat 
kurativ dózissal (58 Gy) besugaraztuk. 1996 februárjában 
az újabb klinikai tünetek m iatt végzett ellenőrző vizs
gálatok során a hagyományos képalkotó eljárásokkal 
(CT/MRI) nem  lehetett differenciálni a posztirradiációs 
jelenségek, illetve a daganatos reziduum között. Az első
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FDG-PET-vizsgálat inkonkluzív eredményre vezetett, a 
m ásodik pedig kizárta a recidiva lehetőségét (la . ábra).

A metionin-vizsgálatot szükségesnek éreztük annak 
ellenére, hogy a m ásodik FDG-vizsgálat negatív leletet 
eredményezett, m ert a m etionin PET-vizsgálatok érzé
kenysége sok esetben meghaladja az FDG-PET-módszer 
érzékenységét, és a m etionin segítségével a low-grade 
szövettani eredmény mellett a recidívát nagyobb bizton
sággal lehet igazolni vagy kizárni. A metionin-vizsgálat a 
m űtéti üreg falában (a m űtéti üregtől 1-2,5 cm-es távol
ságra körkörösen) m indenütt fokozott tracerfelvételt 
m utatott, melyet egy reprezentatív transzaxiális sze
letben be is m utatunk (lb. ábra). Az FDG- és metionin- 
vizsgálatok eredményeinek képi fúziója (6, 38) is azt bi
zonyítja (le. ábra), hogy a daganatszövet a m űtéti üreg 
(akkumulációs hiány az FDG-eloszlás képén) falában he
lyezkedik el.

A további négy eset jellemzőit az 1. táblázatban tü n 
tettük fel. A m ásodik eset FDG-vizsgálata kérdéses leletet 
eredményezett, amihez pozitív metionin-vizsgálat tá r
sult. Három  esetben végeztünk metionin-vizsgálatot ne
gatív eredménnyel, amelyek közül 2 esetben (3. és 4. eset) 
a vizsgálatok óta eltelt viszonylag hosszabb panasz- 
mentes idő a negatív leletet látszik igazolni. Az 5. beteg
ben metionin-vizsgálattal sem találtuk meg az emelke
dett szérum  tum orm arker okát, s így ez az egyetlen olyan 
metionin-vizsgálat, mely inkonkluzív eredményre veze
tett.

Megbeszélés

A " C-metil-metionin tracer és szervezeten belüli 
metabolizmusa
A fehérje-anyagcsere megjelenítésére a “ C-metil-metio- 
nint alkalmazzák a legelterjedtebben (43). Jellemző saját
ságait és az FDG-vel való összehasonlítását a 2. táblázat
ban adjuk meg. A П С -m etionin alkalmazását bizonyos 
m értékig korlátozza a 11C izotóp felezési ideje, így ez a 
tracer 10 cm-es látótérm éret mellett hosszadalmas 
egésztestvizsgálatokra nem használható. A rövid felezési 
idő m agyarázza azt is, hogy a metionin-vizsgálatok in
dikációja csak másodlagos a 110 perces felezési idejű 
izotóppal jelölt FDG-vizsgálatok mellett.

A m etionin-anyagcsere intenzitásában lényegesek az 
individuális különbségek. Az esszenciális aminosavat a 
sejtek döntően aktív transzport segítségével veszik fel a 
vérből, am i lehetőséget terem t életképes sejteket tarta l
mazó és nekrotizált szöveti állomány elkülönítésére. 
Bizonyos esetekben a m etionin passzív diffúzióval is be
ju that a szövetekbe, pl. a vér-agy-gát sérülése esetén. Ez 
arra vezet, hogy jelentős vér-agy-gát sérüléssel (a hagyo
mányos metszetképalkotó eljárásokon perifocalis kont- 
rasztanyag-dúsulással) járó tum oros kórképeknek a 
szintén vér-agy-gát sérüléssel járó, de nem  tumoros 
elváltozásoktól való elkülönítésére a metionin-vizsgálat 
csak korlátozottan alkalmas. Az elm ondottak alapján a 
high-grade agydaganatok és posztirradiációs jelenségek 
differenciálására az FDG-radiofarmakont ajánlatos vá
lasztani.

A m etionin elsősorban a gyorsan osztódó, illetve a 
fiziológiás funkcióval összefüggő intenzív fehérjeszin-

2. táblázat: Az FDG és a metionin PET-vizsgálatok 
összehasonlítása

Szempont 18FDG nC-metionin

Felezési idő (perc) 110 20
Tanulmányozott

anyagcserefolyamat

Jelentős mértékben

szénhidrát aminosav-felvétel
transzmetiláció
fehérjeszintézis

halmozódó szervek

Differenciáldiagnózis 
Tumor versus

agy
szív
vizeletelvezető

rendszer

mirigyek
csontvelő
máj
pancreas

agyi radionecrosis alkalmas (±)* alkalmas
asepticus gyulladás nem alkalmas alkalmas
septicus gyulladás 

Daganatdiagnosztika 
diabetes mellitus

nem alkalmas nem alkalmas

esetén nem alkalmas alkalmas
Indikáció (staging/ 

restaging/terápia- 
kö vetés)

magas malignitási 
fokú tumorok**

általános

Malignitási fok 
becslése

alkalmas nem alkalmas

Proliferativ kapacitás 
becslése

alkalmas alkalmas

* A radionecrosis az FDG-PET-képen hypometabolikus régióként je
lentkezik. Ez a hypermetabolikus high-grade tumoroktól jól meg
különböztethető, de a csökkent metabolikus aktivitású low-grade 
tumorok esetén nincs mód a differenciál diagnózisra 

** Az FDG-PET-módszer a magas malignitási fokú tumorok esetén ál
talánosan használható a staging (restaging) megállapítására, vala
mint terápiakövetésre, de emellett számos alacsony malignitási fo
kú tumor esetén (pl. alacsony malignitási fokú lymphomák, emlőtu
morok stb.) is felhasználható azonos céllal

tézist végző sejtekben halmozódik. Fokozott a m etionin- 
akkumuláció ennek megfelelően a különféle daganatok
ban  (jó- és rosszindulatú tum orokban), hiperpláziás- 
hiperfunkciós m irigyekben és aktív fehérjeszintézist 
folytató szervekben (máj, pancreas, könnym irigy, nyál
mirigyek, csontvelő). A rosszindulatú tum orok kóris- 
mézése esetén a felsorolt, fiziológiás körülm ények között 
is halmozódást m utató helyek differenciáldiagnosztikai 
problém át vetnek fel. Ezekben a szervekben és közelük
ben nagy körültekintéssel kell végezni a vizsgálat értéke
lését. A metionin-vizsgálat ugyanakkor alkalmas ezen 
szervek funkcionális rezervjének becslésére, ami pl. egy 
tervezett hepatectom ia előtt értékes inform áció lehet (7).

A sejtekbe jutó m etionin részben a proteinszintézis
ben, részben más anyagcsere-folyamatokban (transzm e- 
tiláció, transzszulfuráció, poliaminszintézis) vesz részt. 
Éppen ezért a m etionin sejtekbe történő felvételének 
sebességét nem lehet közvetlenül a proteinszintézis- 
sebesség mértékeként tekinteni. Bár nincs olyan általá
nos érvényű kinetikai modell, amely a m etioninnak a 
szervezetben való elosztását, m etabolizm usát és k iü rü 
lését részleteiben leírná, a sejtek metioninfelvétele 
kv a lifik á lh a tó , ami bizonyos m értékig utal a fehérje- 
szintézis sebességére.

Az FDG-vizsgálatok során gyakran okoz differenciál
diagnosztikai problém át a gyulladásos/reaktív terüle- 
tek/m akrofágok jelentős szénhidrátanyagcsere intenzi
tása. A metionin-vizsgálatokban ezek a nehézségek nem
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jelentkeznek: az asepticus gyulladásos területeken jelen
téktelen a metioninfelvétel. U gyanakkor azonban a septi
cus gyulladásokban (abscessus, aspergilloma stb.) az 
FDG-hez hasonlóan jelentős lehet a metioninfelvétel. A 
m etionin-vizsgálatok során a húgyhólyag aktivitáshal
mozása kisebb mértékű, m int FDG használata esetén, 
ezért a u C-m etionin akism edencei tum orok vizsgálatára 
alkalmasabb.

Végezetül: diabetes mellitus esetén  a magas vércukor- 
szint m iatt a tumorok FDG-felvétele csökken, éppen 
ezért ilyen betegeken célszerű inkább  metioninnal vé
gezni a vizsgálatot. Különösen akkor, ha alacsony malig- 
nitási fokú daganatra van gyanú, ahol eleve alacsonyabb 
radiofarmakon-felvételre lehet szám ítani.

A metionin PÉT szerepe a daganatok anatómiai 
kiterjedésének meghatározásában (staging/restaging)
A daganatok fokozott fehérjeszintézisét, illetve szén
hidrát-anyagcseréjét megjelenítő m etionin-, illetve FDG- 
vizsgálat első közelítésben hasonló  információt szolgál
tat: m indkét módszerrel bizonyítható az életképes da
ganattöm eg jelenléte. A daganatok proliferativ kapaci
tását figyelembe nem vevő, nagyobb összehasonlító vizs
gálatokkal (12,14,30,35) általában nem  találtak lényeges 
különbséget a két eljárás diagnosztikai teljesítőképes
sége között (3. táblázat).

3. táblázat: A metionin- és az FDG-PET-vizsgálatok szerepe 
a nem ossifikáló primaer tüdődaganatok elkülönítő 
kórisméjében (14). A PET-vizsgálatok eredményét a patológiai 
leletekkel vetették össze

Szempont PET-vizsgálat
metionin FDG

Szenzitivitás1 93% 83%
Specificitás2 60% 90%
Pontosság3 79% 86%

1 A beteg személyek azon hányada, amelyet a vizsgálat betegnek diag
nosztizál

2 Az egészséges (nem beteg) személyek azon hányada, amelyet a vizs
gálat egészségesnek (nem betegnek) diagnosztizál.

3 A vizsgálatban részt vevő személyek azon hányada, amelyre a vizs
gálat helyes diagnózist eredményez

Ha azonban az összehasonlítást a tum orok maligni- 
tási foka szerinti csoportosításban végezzük, a két m ód
szer m ár nem  mindig egyenértékű, az alacsonyabb ma- 
lignitási fokú/lassabban proliferáló daganatok esetében 
gyakran előnyösebb a m etionin használata (10, 19). Ez 
azzal kapcsolatos, hogy a szöveti felvétel tum or/norm ál 
szöveti kontrasztja az esetek túlnyom ó többségében a 
m etioninra sokkal nagyobb. Példa lehet erre az agy, mely 
lényegesen kevesebb m etionint használ fel anyagcseréje 
során, m int cukrot.

A restaginggel, a recidívák kim utatásával kapcsolat
ban általános elvként fogalm azódott meg, hogy a m etio
nin PET-vizsgálat minden olyan betegnél indikált, akinél 
a követés során  a szérum tum orm arker-értékek emelke
dettek, de annak  okát sem hagyom ányos képalkotással, 
sem FDG-PET-vizsgálattal nem  lehet kimutatni. Szükség

lehet a metionin-PET-vizsgálatra akkor is, ha -  normális 
szérum  tum orm arker-szint m ellett vagy tum orm arkert 
nem  termelő tum or esetén -  a klinikai kép alapján a reci
diva nagyon valószínű, de az még FDG-vizsgálattal sem 
bizonyítható.

A metioninfelvétel leképezése a betegkövetés során 
különösen a lokális recidívák felkutatásában segíthet, 
m ert az előzetes kezelések (főleg a sugárterápia) olyan 
m értékben megváltoztathatják a szövetek FDG-t hal
mozó sajátságait, hogy abból könnyen lehet téves módon 
recidívára következtetni (a gyulladásos/fibrotikus reak
ciót mutató szövetek az FDG-t felveszik, de a metionint 
nem).

A m etionint a legkülönfélébb daganatok anatómiai 
kiterjedésének meghatározására alkalm azták (4. táblá
zat). A  leképezés azonban általában limitált (elsődleges 
daganat, regionális nyirokcsomók, lokális kiújulások), és 
nem  terjed ki az egész testre, hiszen a tracert jelölő ra 
dioaktív izotóp lebomlása miatt kis látóterű kamerákkal 
csak néhány látótér vizsgálatára van m ód. Ezzel magya
rázható az a tény, hogy ilyen berendezések mellett a rej
tett prim er tum or keresése céljából továbbra is FDG- 
vizsgálat indikált.

4. táblázat: Jelentősebb publikált metionin-vizsgálatok

Szerző Publikálás
éve

Daganattípus/
lokalizáció

Beteg
szám

Ogawa (31) 1993 glioma 50
Ogawa (32) 1994 CNS lymphoma 10
Herholz (10) 1996 glioma 174
Leskinen-Kallio (21) 1992 fej-nyak laphámcc. 23
Lindholm (23) 1995 fej-nyak laphámcc. 13
Hellmann (9) 1994 mellékpajzsmirigy 15
Kubota (15) 1993 tüdő 21
Miyazawa (28) 1993 tüdő 24
Leskinen-Kallio (20) 1991 emlő 7
Huovinen (11) 1993 emlő 8
Jansson (13) 1995 emlő 16
Leskinen-Kallio (19) 1991 NHL 14
Rodriguez (35) 1995 NHL 11
Lapela (17) 1994 méh 14
Lapela (18) 1995 petefészek 13
Ahlström (1) 1996 húgyhólyag 23
Lindholm (24) 1995 melanoma 10

A metionin PET-vizsgálat diagnosztikai értékét csök
kenti, ha a tum orm éret kicsi (beleértve a mikroszkopikus 
méretű daganatsejt-depozítumokat), valamint ha a tum or
nak a környezettel azonos a metabolikus aktivitása (fizio
lógiásán magas fehérjeszintézis a mirigyekben, abscessus 
jelenléte stb.). Ilyen esetekben a metionin PET-vizsgálattal 
a kóros elváltozások kimutathatatlanok. A módszerrel de
tektálható legkisebb tumorméret 4 m m  körül van, s a kóros 
metabolikus aktivitás kimondásához a referenciaterületen 
megfigyelhető tracerfelhalmozódáshoz képest legalább 
50%-kal magasabb akkumuláció szükséges.

A daganat határainak megállapítása 
A  daganat tényének megállapításán túl alapvető fontos
ságú a daganatos szövet határainak megállapítása is. Eh
hez a metszetképalkotó eljárások közül a CT és az MRI
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csak anatóm iai inform áció-tartalm ával, és korlátozott 
m értékben járul hozzá: egyik eljárás sem képes azt az 
alapvető kérdést megválaszolni, hogy a látott anatómiai 
képletben és annak határán  van-e élő daganatszövet. A 
funkcionális metszetképalkotó eljárások (SPECT és PÉT) 
közül a daganatos folyamatok jellemzésére a fiziológiá
sán is előforduló vegyületek nyomjelző anyagként való 
felhasználásával és jobb térbeli felbontóképességével a 
PÉT az alkalmasabb módszer.

A tum orhatárok PET-tel történő kim utathatóságát az 
FDG mellett (44) a m etioninnal is tanulmányozták. A 
m etionin-vizsgálatokkal pontosabban lehet megállapí
tani az agydaganatok határait, m int a CT/MRI segít
ségével (26, 29, 31, 32, 40, 41). A PET-képek a hagyomá
nyos metszetképalkotó eljárásokhoz képest jellemző 
m ódon nagyobb daganatkiterjedést m utatnak, ami a tu 
morszövet nagyobb érzékenységgel történő kimutat- 
hatóságával kapcsolatos. A metionin különösen előnyös 
alacsony tum or grade esetén. Az elm ondottakból az is 
következik, hogy az agyból történő sztereotaxiás m inta
vételek irányítására, a sugárkezelések tervezési céltérfo
gatának (tum or + biztonsági zóna) meghatározására 
low-grade tum orok esetében a m etionin alkalmasabb, 
m int az FDG (33,36).

Terápiakövetés
Az onkológiai kezelésekkel elért korai és késői ered
mények m eghatározására ez idő szerint a PET-vizsgálat a 
legérzékenyebb eljárás. A PÉT m inden más módszernél 
korábban jelzi a kemo-, sugár- és horm onterápiára bekö
vetkező regressziót: a metabolizmus csökkenése gyakor
latilag m ár a beavatkozást követő napon kimutatható. Ez 
azt jelenti, hogy igen korán megállapítható, hogy az adott 
daganat reagál-e a választott kezelési eljárásra. A m etio
nin ugyanolyan hatásosan használható erre a célra (11, 
13,15,23,24,32), m int az FDG. Amennyiben a terápia kö
vetése a fehérjeszintézis megjelenítését igényli (pl. hypo
physis adenom ák dopam in agonista kezelése), akkor az 
FDG-vel szemben a m etionin a választandó tracer (2).

A hatékony kezelést követő metabolizmuscsökkenés 
hosszú időn át kim utatható, így lehetőség van arra, hogy 
a sugár-, citosztatikum os és hormonkezelések után 
kialakuló, anyagcsere-változásokban manifesztálódó 
zavaró hatások lecsengését kivárjuk. A terápiás végered
mény megítélése céljából tehát nem érdemes túl korán 
indikálni a PET-vizsgálatot.

Prognózis/proliferatív kapacitás becslés 
A PET-módszer egyedülálfó sajátossága a daganatszövet 
aktuális anyagcseréjének feltérképezése, ami lehetőséget 
terem t a daganat m alignitási fokának (grading, prolife
rativ kapacitás) nem  invazív becslésére: az agresszívabb 
daganatok fokozott tracerfelvételt m utatnak, míg az ala
csony malignitási fokú daganatok tracerfelvétele álta
lában csekély. Ilyen m ódon a kórlefolyás más módsze
rektől függetlenül is prognosztizálható.

Közismert, hogy a tumorszövet FDG-felvétele szoros 
összefüggést mutat a szövettani grade-del, valamint a 
DNS-analízis során m eghatározható proliferativ kapaci
tás paramétereivel (4,5, 8,27,34). Az eddigi metioninnal 
kapcsolatos tanulm ányok (fej-nyak tum orok, NHL) nem 
találtak korrelációt a daganat malignitási foka (grade) és

a tracerfelvétel között (19, 21, 35). Ugyanakkor direkt 
korrelációt m utattak ki em lő- és tüdődaganatokban az S- 
fázis arány és a metioninfelvétel között (20,28). Az ellent
mondó ténynek az lehet a magyarázata, hogy a dagana
tok szövettani malignitási foka és az anyagcsere-intenzi
tás közötti összefüggés lényegesen különbözik a cukor- 
anyagcsere, valamint a fehérjeszintézis esetén.

A fentebb kifejtettek összefoglalásaként elm ondható, 
hogy tum orra  utaló klinikai tünetek esetén akkor érde
mes m etionin PET-vizsgálatot indikálni, ha a megelőző 
FDG-PET-vizsgálat eredménye inkonkluzív volt. Ez első
sorban alacsony m alignitási fokú/lassan proliferáló da
ganatok diagnosztikája, differenciáldiagnosztikája és az 
ilyen daganatok terápiás követése során fordul elő.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

A nitrogén-oxid-szintáz immuncitokémiai kimutatása 
patkányok hasnyálmirigy szöveteiben

Ember Zsolt dr., Fehér Erzsébet dr. és Donáth Tibor dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Anatómiai Intézet Budapest, (igazgató: Réthelyi Miklós dr.)

A nitrogén-oxid-szintáz enzim megoszlásának életkor
ral összefüggő változásait vizsgáltuk újszülött és felnőtt 
patkányok hasnyálmirigyeiben fénymikroszkópos im 
m uncitokém iai módszerrel. A szövetminták 5, illetve 
120 napos patkányokból szárm aztak. Idegi nitrogén- 
oxid-szintáz elleni antiszérum alkalmazásával m utat
tuk  ki a nitrogén-m onoxid lokalizációját, avidin-bio- 
tin-streptavidin komplex segítségével. Mind az ú j
szülött, m ind a felnőtt patkány pancreasban kim utatha
tók voltak nitrogén-oxid-szintáz pozitív intrinsic ideg
sejtek, valamint perivascularis és periacinaer pozitív 
idegrostok. Az újszülött pancreasban az idegi elemeken 
kívül jelölődött néhány acinussejt, azonban a kivezető
csövek hám ja és az endokrin szigetsejtek negatívok 
m aradtak. A felnőtt pancreas kivezetőcsövek epithel- 
sejtjei erős imm unpozitivitást m utattak, és enyhén fes- 
tődtek az endokrin szigetsejtek is. A nitrogén-oxid- 
szintáz lokalizációja az életkorral változik, különösen a 
nem  idegi struktúrákban, ami a pancreas időskori m ű 
ködési zavarának esetleges morfológiai alapja lehet.

Kulcsszavak: nitrogén-oxid-szintáz, immuncitokémia, pat
kány, pancreas

Immunocytochemical demonstration of nitric oxide 
synthase in pancreatic tissues of rats. To investigate the 
age-related alterations of pancreatic d istribution  of n it
ric oxide synthase in rats, we applied light microscopic 
im munocytochemistry. Tissue samples were obtained 
from the pancreata of 5-day-old rat newborns and  120- 
day-old adult rats and processed for im m unocyto
chem istry using anti neuronal nitric oxide synthase 
prim ary serum  with the avidin-biotin-streptavidin 
complex m ethod. Nitric oxide synthase im m unoposi- 
tive in trinsic  nerve cells and  perivascular/periacinar 
nerve fibers could be seen in  both  the new born and the 
adult rat pancreas. In addition to the labelled neuronal 
structures we detected som e im m unoreactive acinar 
cells in the newborns, while the neonatal ductal epithe
lium and the islet cells were immunonegative. Strong 
staining for nitric oxide synthase was observed in the 
adult ductal epithelial cells and moderate positiv ity  was 
displayed by the adult islet cells. The localization of n it
ric oxide shows age-related changes mainly in the non
neuronal structures of the ra t pancreas: these findings 
could form  the m orphological base of pancreatic dys
functions in the aged.

Key words: nitric oxide synthase, immunocytochemistry, rat, 
pancreas

A nitrogén-m onoxid szabad gyök (NO-) igen elterjedt 
neurom odulátor m ind a központi, m ind a perifériás 
idegrendszerben. M ediátorként jelen van számos emlős 
faj nem  idegi szöveteiben is. A nitrogén-oxid-szintáz 
(NOS) különböző altípusai által term elt NO -  koncentrá
ciótól függően -  az egész szervezet számos élettani és 
kóros folyamatában vehet részt.

Számos irodalm i adat ismeretes az emlős hasnyál
m irigyben kim utatott NOS, illetve ennek elfogadott m ar
kere, a NADPH-diaforáz (NADPH-d) enzim lokalizá
ciójával kapcsolatban. Döntően a pancres idegi elemei
ben találták a fenti enzimeket (9, 18, 22), és csak elvétve 
található utalás a parenchym asejtekben történő k im u
tatásukról (25). Ugyanakkor a fiziológiai és farm akoló
giái vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy a NO

Rövidítések: NO = nitrogén-monoxid szabad gyök; NOS = nitrogén- 
oxid-szintáz; NADPH-d = NADPH-diaforáz

szerepet játszik az endokrin (8) és exocrin (17,26) pan
creas szekréció, valamint a pancreas vérátáram lásának 
(15 ,15/a, 20) szabályozásában. Felmerül a NO részvétele 
olyan kórképekben, m int az akut pancreatitis (5, 7), a 
streptozotocin indukálta szigetsejt pusztulás (4, 21), az 
inzulin dependens diabetes mellitus (6, 16) és szövőd
ményei (19), valamint a pancreas transzplantációt köve
tő ischaemiás-reperfúziós károsodás (12).

Idősebb korban a m egszaporodott pancreas meg
betegedésekben valószínűleg a NO-nak is szerepe lehet. 
Erre vonatkozóan azonban csak kevés adat áll rendelke
zésünkre. Ugyan leírják a patkány hasnyálm irigy 
NADPH-d tartalm ú idegsejtjeinek számbeli növekedését 
az első 3 postnatalis hónapban (23), azonban egyáltalán 
nincs inform áció a NOS enzim  életkorfüggő megosz
lásáról a pancreas idegelemeiben, valamint az exocrin és 
endocrin parenchym asejtekben.

Kísérleteink során NOS im m uncitokém iai m ódszer
rel m utattuk  ki az újszülött és a felnőtt patkány pancreas 
nitrogén-oxid-szintáz tarta lm ú  képleteit.
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2. ábra: NOS pozitív idegrost (nyílfej) capillaris (csillag) 
mellett, újszülött patkány pancreasban, ex: exokrin 
parenchyma, x 1000

4. ábra: Felnőtt patkány pancreas ductus intercalaris NOS 
pozitív epitheliuma (nyílfejek) nagyobb nagyításban, 
ex: exokrin parenchyma, x 1000

3. ábra: NOS pozitív epithelium (nyílfejek) felnőtt patkány 
pancreas ductus intercalarisaiban, ex: exokrin parenchyma, 
x 400

1. ábra: NOS pozitív intrinsic idegsejt (nyílfej) újszülött 
patkány pancreasban ex: exokrin parenchyma.
Eredeti nagyítás: x 1000

Anyagok és módszerek

Négy, 5 napos, Wistar patkány újszülöttet (átlagos testsúly: 
10 g) éterrel túlaltattunk, a hasnyálmirigyeket eltávolítva, 
azokat 0,1 M foszfát pufferben oldott 4%-os paraformalde- 
hid fixálóban tartottuk. Négy, 120 napos, felnőtt W istar 
patkányt (átlagos testsúly: 200 g) ketamin injekcióval túlal
tatva szívükön át fixáltuk a fenti paraformaldehid oldattal. 
A hasnyálmirigyeket eltávolítva, majd kisebb darabokra 
vágva a fenti fixáló oldatba helyeztük 24 órára. A szöveteket 
ezután fénymikroszkópos immuncitokémiai vizsgálatok
nak vetettük alá, 12 pm vastag deparaffinált metszeteken. 
0,1 M foszfát puffereit sóoldatos (PBS) mosás után a m et
szeteket 24 óráig 4 °C-on inkubáltuk nyúlban termeltetett 
poliklonális, idegi NOS antiszérummal (primer szérum, 
hígítás 1:1000, PBS-ben oldva; Transduction Laboratories, 
Lexington, Kentucky, USA) (2). Többszöri pufferes mosás 
után szobahőmérsékleten 1 óra inkubáció következett nyúl 
elleni biotinilált immunglobulin (szekunder szérum) 
1:200 hígítású oldatával (Amersham, Buckinghamshire, 
England), majd további 1 óra inkubáció streptavidin biotin 
torm a peroxidáz komplex-szel (ABC) (hígítás .1:300, 
Amersham) (1). A specifikus kötési helyeket diaminoben- 
zidinnel (Sigma, Budapest) tettük láthatóvá: barna, old
hatatlan csapadék képződött (11). Hematoxilines háttér- 
festés után a metszeteket víztelenítettük, és DePeX-szel le
fedtük.

A kontroll mintákban, ahol a prim er szérumot, vagy a 
szekunder szérumot kihagytuk a reakció lépései közül, 
nem  észleltünk specifikus festődést.

Eredmények

Kis számú NOS immunopozitív intrinsic idegsejt m ind az 
újszülött (1. ábra), mind a felnőtt patkány hasnyálmirigyé
ben előfordult, zömmel a lebenykék közti kötőszövetben. A 
pozitív neuronok számában, lokalizációjában nem volt je
lentős különbség a két csoport között. NOS pozitív vékony 
idegrostok szintén előfordultak a pancreas erei mentén (2. 
ábra) és kisebb számban az acinusok körül. Nem találtunk 
viszont jelölt idegrostokat a Langerhans-szigeteken belül.
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Az újszülött pancreasban néhány acinussejt is NOS 
pozitívnak bizonyult, míg a ductus intercalarisok és in- 
terlobularisok hám sejtjei nem  jelölődtek. Nem találtunk 
pozitív jelölődést az újszülött pancreas Langerhans-szi- 
geteiben sem.

A felnőtt pancreasban viszont a kivezetőcsövek (fő
ként a ductus intercalarisok) hám jában erős NOS im 
m unreaktivitás látszott (3. és 4. ábra). Mérsékelt festő- 
dést m utattak a Langerhans-szigetek sejtjei is.

Megbeszélés

Eredményeink bizonyították, hogy az újszülött és felnőtt 
patkány pancreas idegi elemei NO-t tartalm aznak, ami 
feltételezi, hogy m űködésében fontos szerepet kap a N 0- 
erg transzmisszió (9,15,22).

A felnőtt pancreasban erős pozitivitás volt észlelhető 
a ductus intercalarisok hám jában, mely a poliklonális 
idegi NOS antiszérum  s az epithelsejtekben lévő (valószí
nűleg konstitutív) NOS altípusok (melyek aminosav -  
szekvenciája nagym értékben egyezhet az idegi enzimév
el) közti keresztreakciókkal magyarázható. Említésre 
méltó, hogy az idegi NOS jelen lehet néhány nem idegi 
sejtféleségben is: macula densa (24), harántcsíkolt izom
rostok (3). Enyhén festődtek a felnőtt pancreas szigetsejt
jei is. Irodalm i adatok a rra  utalnak, hogy a NO az inzulin 
felszabadulást fokozza (13), és ism ert az a tény is, hogy 
diabeteshez vezető autoim m un folyamatokban az en
dokrin szigetsejtek károsodásáért az igen magas kon
centrációban felszabaduló NO is felelős lehet (14).

Vizsgálataink eredményei azt mutatják, hogy patkány 
pancreas egyes nem idegi elemeiben, így a ductus inter
calarisok hámjában és a Langerhans-szigetek sejtjeiben a 
postnatalis életben emelkedik a NOS koncentrációja. 
M inden NOS altípus szabályozható a transzkripció szint
jén is, e folyamat eredménye a NOS molekula de novo 
szintézise (3,10). A sejtek emelkedett NOS tartalm a utal
hat arra, hogy m űködésük szabályozásában az idegi re
guláció mellett az életkorral egyre nagyobb szerepet kap 
a NO, m int szöveti, parakrin  mediátor. Ugyanakkor, m i
vel a fokozott NO term elés számos pancreasmegbetege- 
déssel összefüggésbe hozható (4-6,19,21), feltételezhető, 
hogy a parenchym a sejtjeinek emelkedett NO koncentrá
ciója több időskori hasnyálm irigy kórfolyamat elindítója 
is lehet.
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AZ IGAZSÁGÜGYI ORVOSSZAKÉRTŐI GYAKORLATBÓL

A kilégzett levegő alkoholtartalmának mérése

Varga Mihály dr., Buris László dr., Fodor Mihály dr. és Posta János
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Igazságügyi Orvostani Intézet (igazgató: Buris László dr.)

A szerzők ism ertetik a közúti ellenőrzések során a 
nemzetközi gyakorlatban m ár elterjedt, hazánkban 
1996-ban bevezetésre került, infravörös abszorpcio- 
m etrián alapuló kilégzett levegő alkoholtartalom -m é
rés módszerét és irodalmát. A Siemens Alcomat® és a 
Seres Ethylometer® 679-TH berendezésekkel hatósági 
ellenőrzések és itatásos kísérletek során végzett m éré
sek eredményeit értékelik. Az alkoholkiválasztás sza
kában m ért kilégzett levegő alkoholtartalom  értékeket 
hasonlították össze a vérm inták alkoholtartalmával. A 
2100 ml levegő alkoholtartalom  egyező 1 ml vér alko
holtartalm ával összefüggés alkalmazásával a kilégzett 
levegő és a vér alkoholtartalm a statisztikailag jó egye
zést m utatott m indkét m űszer esetében az alko
holkiválasztás szakaszában. Igazságügyi orvostani 
szakmai szempontokból a kilégzett levegőalkohol 
mérésére használt m indkét készülék alkalmas a közúti 
ellenőrzések során az alkoholos befolyásoltság alatt 
közlekedő gépjárművezetők kiszűrésére és jó tám pon
tot ad befolyásoltsági szintjük megítélésére.

Kulcsszavak: kilégzett levegő alkoholtartalom mérése, véral
kohol, korreláció

A Harger által 1931-ben kifejlesztett Drunkom eter óta az 
alkoholos* * befolyásoltság kim utatására vegyi szondákat 
alkalmaznak. A későbbiekben a szondák tökéletesedtek- 
m int pl. a Nagy-Zsigmond-féle szonda, vagy a Borken
stein által 1957-ben kifejlesztett Breathalyzer. Ezeknek 
azonban az volt a hátránya, hogy m inden redukáló anyag 
növelte az alkoholos befolyásoltság jelzett szintjét, azaz a 
szondák nem  voltak specifikusak az etilalkoholra. Az 
1970-es évektől vált lehetővé, hogy hordozható készü
lékkel, nagy specificitással, infravörös abszorpciom etriai 
vizsgálattal m utassák ki az etilalkoholt.

A gázfázisban lévő alkoholt többfajta méréssel lehet 
meghatározni. Ezek az elektrokémiai oxidáció, a félveze
tő ellenállásmérés és az infravörös abszorpciom etria (24,
27). A legelterjedtebben ez utóbbi m ódszert alkalmazzák. 
Az alkohol kielégítő specificitású infravörös abszorpcio
m etriai meghatározására a 9,5 pm -nél észlelt infravörös

Rövidítések: KLAK = a kilégzett levegő alkoholkoncentrációja; VAK = 
véralkohol koncentráció

* Alkohol alatt, amennyiben nincs másképpen definiálva a szöveg
ben, mindig etilalkohol értendő

Testing breath alcohol with instruments applying inf
rared spectroscopy. The authors review the breath  alco
hol m easurem ent m ethod  based on infrared absorp
tiom etry  and its literature. In a comparative study a 
person’s breath alcohol content was m easured by either 
Siemens Alcomat or Seres Ethylometer instrum ent in 
routine road-blocks controls and in experim ents and 
was com pared to his/her blood alcohol level. Using the 
conversion factor of 2100 : 1 there was a high correla
tion between the breath and blood alcohol levels using 
either instrum ent. Despite using a single m ethod  either 
Siemens Alcomat® or Seres Ethylometer® 679-TH in
strum ent can be recom m ended for evidential breath al
cohol testing of driving under the influence of alcohol 
in routine road-blocks controls.

Key words: breath alcohol test, blood alcohol content, corre
latio

abszorpció ad lehetőséget és az kvantitatíve is értékel
hető. A 9,5 pm-es elnyelés nem  tekinthető kizárólagosan 
specifikusnak az etilalkoholra, mivel más alkoholokban, 
sőt éterekben és észterekben is előfordul (29). Ilyen 
anyagok lehetnek szerves oldószerek (1, 12, 13, 14), ra
gasztók (22), benzingőz (9), szájízesítő cukorkák, ételek 
ízesítő anyagai, kozm etikum ok (18), gyümölcsök, ciga
retták vegyi alkotói, de közéjük tartoznak a norm ális és 
kóros anyagcsere term ékei is, m int pl. az acetaldehid és 
az aceton (11,23,25). M indezek az anyagok szokványos 
körülm ények között nem  érik el azt a koncentrációt a 
szervezetben (10), hogy az etilalkohol mennyiségi érté
kelését lehetetlenné tegyék. A nagym értékű szervesoldó
szer „szipózás” esetén azonban észleltek álpozitív alko
holtartalm at (28).

A korszerű m érőm űszerek igen nagyfokú mérési 
pontosságot tesznek lehetővé. A KLAK m eghatározásá
val kapcsolatos problém ák általában nem  is m éréstech
nikai jellegűek. A gondot az okozza, hogy kevéssé ism ert 
az alkohol farm akokinetikája a tüdőkben és nem  tisztá
zott a KLAK és a VAK viszonya az alkohol felszívódási és 
kiürülési szakában (20, 26, 30, 32, 38). Nem eldöntött az 
alkoholos befolyásoltság megítélésében a KLAK és a VAK
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értékek ekvivalenciája. A gépjárm űvezetői alkalm assá
got még nem  korlátozó súlyosságú légúti betegségek (7, 
17,21) és a szokványosán alkalm azott inhalációs gyógy
szerek (m int pl. a Salbutamol) (15,16) észlelhető zavart 
nem  okoznak a valós alkoholértékek m eghatározásá
ban.

A különböző gyártmányú, KLAK-ot mérő műszerek 
különböző szolgáltatásokat nyújtanak. Fejlesztésük és to
vábbfejlesztésük során az alkalmazók által felvetett hibák 
nagy részét sikerült elhárítani (36). Megvizsgálták a te
rületen történő alkalmazáskor előforduló, a nem specifikus 
környezetből adódó zavaró hatásokat is (mint pl. a műszer 
tápfeszültségének ingadozása, a nagyfrekvenciás háttér). A 
tapasztalatok szerint mindezek a jól tervezett hordozható 
infravörös spektrométereket nem  befolyásolták (37). A 
kedvező tapasztalatok ellenére néhány szerző fenntartásait 
és kisebb nagyobb részletkérdésben kifogásait hangsúlyoz
za a kilégzett levegőalkohol mérésével kapcsolatban (2,3, 
19,34,37,40,44). Ezek a kételyek azonban főleg a jogi sza
bályozást és garanciális feltételeket érintik (5, 6, 35, 41), 
mivel a helyszínen történő KLAK mérések csak egyfajta 
specificitású módszerrel történnek, és bár azonnal megis
m ételhetek, a későbbiekben ismétlés nem lehetséges. Nincs 
továbbá m ód a „befolyásoltság alatti gépjárművezetés” ké
sőbbi vizsgálatára (droghatás), am it a vérminta tárolása le
hetővé tesz. Jogi problémát okozhat, ha az ellenőrzött sze
mély megtagadja a vizsgálatot, vagy képtelen a műszerbe 
megfelelő áramlással elegendő levegőt fújni. Az előbbi eset
ben Franciaországban és Hollandiában automatikusan 
maximális büntetéstételt alkalm aznak (33), míg az utóbbi 
esetre több országban fenntartják a kötelező vérvétel lehe
tőségét. Abban az álláspontok teljesen egyezőek, hogy a 
KLAK mérése a helyszínen a ru tin  ellenőrzések során fö
löslegessé teszi a nagyfokú bizonytalansági tényezőt magá
ban rejtő ún. visszaszámolást. Mivel a KLAK mérése az ital- 
fogyasztás ellenőrzését könnyűvé és nagy sorozatokban 
végezhetővé teszi, a közlekedésbiztonsági hatóságok a 
m ódszer elterjedésétől a közlekedési fegyelem javulását és 
az ittasan okozott balesetek szám ának csökkenését rem é
lik.

A világszerte több mint egy évtizedes alkalmazás után 
hazánkban Varga I ,  Pintér S. és Buris L. munkacsoportjai 
foglalkoztak a hazai alkalmazás első tapasztalatainak az 
értékelésével. Eredményeiket hazai és nemzetközi fóru
mokon ismertették, illetve a közeljövőben teszik közzé. A 
kilégzett levegő alkoholtartalmának igazságügyi orvos
tani értékeléséről több állásfoglalás is megjelent (8,45).

M unkánk célja e m ódszer bevezetésének és m egis
m ertetésének a segítése.

Módszerek

A KLAK mérésére a Mérés- és Szabványügyi Hivatal által 
minősített 9,5 pm-es abszorpciometriát alkalmazó, Siemens 
Alcomat® és a Seres Ethylometer® 679-TH műszereket használ
tuk, két különböző időszakban. A berendezések nem egysze
rűen kvantitatív alkoholdetektorok, hanem a KLAK megha
tározása során számos olyan elemző feladatot is ellátnak, ami 
az eredmény orvosszakértői felhasználását megkönnyíti. Mérik 
a befújás idejét, észlelik annak irregularitását, gyorsaságát. Túl 
rövid idejű vagy irreguláris befújás esetén új mintavételt kér
nek. Mivel a befújás során folyamatosan mérik az alkoholtartal
mat, a kezdeti- és végérték összehasonlításával észlelik a száj
alkoholt (csökkenő értékek), és ezt jelzik is. Észlelik a vizsgála

tot megelőző forszírozott lélegzést is (növekvő értékek), ez eset
ben is új befújást kérnek. Eredményt csak rövid időn belül (3 
perc) történt két külön befújás után közölnek, amennyiben 
azok között a különbség kisebb mint 5%. így a reprodukál
hatóság (akár szándékos) zavarát, vagy az alkoholfelszívódás 
szakaszát is jelzik, és megismételtetik a mérést. A visszaszívást 
beépített szelep akadályozza meg. A kilégzett levegő útja az 
egyszerhasználatos csutorától kezdve végig termosztált. Bár
milyen hiba esetén kijelzőn vagy nyomtatásban utasítást ad
nak, ismétlést kérnek, az eredményeket nyomtatásban, a vizs
gálat időpontjának megjelölésével dokumentálják. Helyet 
hagynak a személyi adatoknak és a tanúk aláírásának, így a 
regisztrárum dokumentum értékű. A környezeti levegő mérése 
alapján minden mérés előtt automatikus zéró korrekciót végez
nek. A berendezések kompakt szerelése kizárja az illetéktelen 
külső manipulálást. Külön célberendezések segítik a féléven
ként kötelezően előírt működésellenőrzést, kalibrálást.

A mérési eredményeket több közúti ellenőrző akció, hatósá
gi eljárások, előállítások, valamint egyetemi hallgatókkal vég
zett itatásos kísérletek során nyertük. (KUTEB engedély: 98/93. 
DOTE) A kilégzett levegőalkohol mérést mindkét berendezés
sel a vizsgálatban részt vevő rendőrkapitányságok erre betaní
tott dolgozói vagy a kísérletekben a szerzők végezték. Az össze
gyűjtött KLAK-VAK eredményekből az összehasonlításhoz 
100-100 olyan adatpárt választottunk ki, melyek a vérvételi 
jegyzőkönyv időpont adatai vagy a vizeletalkohol érték alapján 
feltételezhetően legalább a kiválasztás kezdetét követő második 
órára estek. A VAK vizsgálatot, mivel annak eredményét hatósá
gi célra használták, az igazságügyi orvostani gyakorlatban elő
írt módon gázkromatográfiás eljárással végeztük.

Az eredményeket mikrokomputerrel, С-Stat program segít
ségével (Cherwell Scientific Publishing, Oxford) értékeltük.

Eredmények

A kilégzett levegőalkohol m érésére forgalomban lévő és 
hazánkban részben kipróbálásra alkalmazott részben 
m ár rendszerbe állított Siemens Alcomat® és Seres Ethy
lometer® 679-TH készülékekkel az alkohol kiválasztás 
szakában végzett 100-100 egyedi mérést és a hozzátar
tozó véralkohol értéket m int adatpárokat hasonlítottuk 
össze és statisztikailag elemeztük. Mivel a m érés tech
nikájának értékelését az utóbbi évtizedben több tízezres 
m éréssorozatokon már elvégezték, célunk csak a hazai 
mérések első tapasztalatainak értékelése és ezáltal az 
igazságügyi orvosszakértői gyakorlat segítése lehetett. A 
mérést befolyásoló élelmiszeranyagok lehetséges hatásá
ról korábban beszám oltunk (42).

Az 1. ábrán  A Siemens Alcomattal® végzett kilégzett 
levegőalkohol értékek láthatók a gázkromatográfiái 
m eghatározott véralkohol értékek függvényében. Az 
összes mérés két készülékkel és azonos kiszolgáló sze
mélyzettel tö rtén t. A KLAK-nak a VAK ekvivalens érté
keit a 2100 : 1 aránnyal szám ítottuk  ki. Az alkoholos be
folyásoltság 0,00-3,53 ezrelék között volt. A m agas érté
keket a Detoxikáló Állomáson m értük. A statisztikai 
elemzés jó korrelációt mutat a KLAK s VAK érték között. 
Az ábrához tartozó korreláció értéke r : 0,9949, p <0,0001, 
a meredekség: 0,99, a 95% Cl ( konfidencia intervallum) 
érték: 0,97-1,01, a tengelymetszet: -0,03. Az összetartozó 
értékek átlagos különbsége 0,048 ezrelék. A legnagyobb 
egyedi relatív hiba 9% volt. Nem  sikerült értékelhető 
eredm ényt elérni a Detoxikáló Állomáson 3 fővel, akik 
képtelenek voltak a berendezés számára elfogadható 
módon levegőt befújni. Két fő a közrem űködést m egta
gadta. A kényszerített vérvétel m ind az öt esetben 3,4 
ezrelék feletti VAK-ot mutatott.
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1. ábra: A véralkoholértékek (VAK) és a kilégzett levegő 
alkoholtartalmának (KLAK) korrelációja a Siemens Alcomat® 
készülék esetében, r = 0,9949; 95% Cl = 0,97-1,01; p <0,0001; 
n =  100

2. ábra: A véralkoholértékek (VAK) és a kilégzett levegő 
alkoholtartalmának (KLAK) korrelációja a Seres Ethylometer® 
679-TH készülék esetében, r = 0,96; 95% Cl = 0,91 - 1,00; 
p <0,0001; n = 100

A Seres Ethylometerrel® m ért levegőalkohol értékek 
véralkohol értékekkel tö rtén t összehasonlítása látható a
2. ábrán. A mérések különböző helyszíneken 9 ké
szülékkel és változó kezelőszemélyzettel történtek. A 
statisztikai elemzés itt is jól korrelációt m utatott a 
KLAK és VAK értékek között. Az alkoholos befolyásolt
ság szintje 0,00-1,16 ezrelék között m ozgott. Az ábrához 
tatozó korreláció értéke r: 0,9786, p <0,0001, a m eredek
ség: 0,96, a 95% Cl érték: 0,91-1,00 a tengelymetszet: 
-0,07. Az összetartozó értékek átlagos különbsége 0,11 
ezrelék. A jó statisztikai egyezés e m űszer alkalmazása 
esetében a pontok nagyobb szóródása m ellett jö tt létre. 
A legnagyobb egyedi relatív hiba 21% volt. Mivel 
Ethylom etert a Detoxikáló Állomásra nem  telepítettek, 
súlyos fokú befolyásoltsági kategóriába eső érték az 
adatgyűjtés ideje alatt nem  adódott. Fals pozitív ered
m ényt nem  észleltünk egyik készülékkel sem, nulla vér
alkohol érték  esetén m indig nulla KLAK értéket m értek 
a berendezések. Egy esetben fordult elő az Ethylom eter
rel, hogy nulla értéket m ért, a VAK 0,1 ezrelék értékével 
szemben.

Megbeszélés

Az alkoholos befolyásoltság korszerű és nem  invazív 
mérésének m ódszere a kilégzett levegő alkoholtartalm á
nak mérése. A többfajta elven alapuló m érési eljárás kö
zül az infravörös abszorpciom etriát alkam azó berende
zések erre alkalmasak. Bár az alkalmazott m érési eljárás 
nem kizárólagosan specifikus az etanolra, a hullám hossz 
beállítása lehetővé teszi, hogy a hasonló hullám hosszon 
elnyelést m utató endogén biológiai vagy tápanyagok 
élettani vagy szokványos napi körülm ények között elő
forduló mennyiségei a jogkövetkezménnyel já ró  m ini
mális alkoholszint alatt m aradjanak. M éréseink során a 
KLAK és VAK értékek korrelációja m indkét készülékkel 
jó volt. Ez a korrelációs arány megfelelőnek tűn ik  a be
folyásoltsági kategóriák határértékeinek a kiszám ításá
hoz, melyet célszerű a VAK kategóriákhoz hasonlóan, de 
attól külön megadni. Problémaként jelentkezett, hogy 
részeg és agresszív egyének együttm űködési szintje nem 
tette lehetővé a mérést, ezért a vérvétel lehetőségét ilyen 
esetekben továbbra is fenn kell tartani. A lkalm azástech
nikai problém át jelentett, hogy egy egyén befejezett vizs
gálata túl hosszú ideig tartott, főleg, ha ism ételni is kellett 
a befúvásokat. Ezért tömeges ellenőrzésekkor pl. elektro
kémiai elven m űködő gyors előszűrő kéziberendezések 
(mint például a LION Alkometer készülékcsalád) hasz
nálata lehet előnyös.

Az irodalm i adatok, a külföldi és szaporodó hazai 
tapasztalatok és saját vizsgálataink egyaránt meggyő
zőek m ind a módszer, m ind pedig az azt alkalmazó 
mindkét berendezés hasznossága és alkalm azhatósága 
tekintetében. A kilégzett levegő alkoholtartalm ának mé
rése m ódszerként alkalmas arra, hogy felváltsa a gázkro
matográfiás véralkohol m eghatározás töm eges alkalm a
zását, am it várhatóan amúgy is korlátozni fog a vérvétel 
lehetőségének szigorítása.Tisztában kell lenni azonban 
azzal, hogy a kilégzett levegő és a vér vizsgálata nem  tel
jesen ugyanazt a célt szolgálja, a toxikológiai vizsgálatok 
elsődleges tárgya továbbra is a vérm inta m arad.
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T e l. :  0 6 2 2 1 /4 1 1 7 8 7 ,  F ax: - /4 8 4 6 1 6

1 9 9 7 . 09 . 2 0 -2 3 .  Meeting of the Canadian Fertility Society
N ia g a ra  o n  th e  Elnök: D r. C . G a g n o n ,  M o n tre a l
L a k e  Információ: C a n a d .  F e r t i l i ty  S o c . , 2 0 6 5  A le x a n d re  d u  S e v e , S. 4 0 9 ,  C D N -M o n tre a l,  Q u e b e c ,  H 2 L  2 W 5 ;
K a n a d a  T e l. :  1 /5 1 4 /5 2 4 -9 0 0 9 ,  Fax: -2 1 6 3

1 9 9 7  09 . 2 0 -2 4  Annual Congress of the European Respiratory Society
B e r l in  Elnök: P ro f. D r . R . L o d d e n k e m p e r ,  B e r l in
N é m e to rs z á g  Információ: P ro f .  D r. R o d d e n k e m p e r ,  L u n g e n k lin ik  H e c k e s h o rn ,  Z u m  H e c k e s h o rn  3 3 , D -1 4 1 0 9  B e r lin ; 

T e l.: 0 3 0 /8 0 0 2 2 2 2 0 ,  F ax: - /8 0 0 2 2 2 8 6

1 9 9 7 . 0 9  2 0 -2 4 .  16. Österreichischer АО-Kurs für Fortgeschrittene
S a lz b u rg  Elnök: U n iv . -P ro f .  D r. R. S z y s z k o w itz ,  G ra z
A u s z t r ia  Információ: U n iv .  K l in ik  f. U n fa l lc h ir . ,  P ro f .  D r. R . S z y s z k o w itz ,  A u e n b ru g g e rp la tz  7 a , A -8 0 3 6  G ra z ;

T e l.: 4 3 /3 1 6 /3 8 5 2 1 0 3 ,  Fax: - / 3 8 5 3 5 8 2

1 9 9 7 . 0 9  2 0 -2 6 .  Repetitorium für Intensiv- und Notfallmedizin
B e r l in  Elnök: P ro f.  D r . K . F a lk e
N é m e to rs z á g  Információ: P ro f .  D r. К . F a lke , V ir c h o w - K l in ik u m ,  M e d . F a k u ltä t ,  H u m b o ld t -U n iv . ,  K l in ik  f.

A n ä s th e s io lo g .  u . o p e ra t. I n te n s iv m e d . ,  A u g u s te n b u rg e r  P la tz  1, D -1 3 3 4 4  B e r lin ; T e l. :  0 3 0 /4 5 0 5 1 0 0 1 ,  
F ax: - /4 5 0 5 1 9 0 0

1 9 9 7 . 09 . 2 1 . Aktuelle Urologie
A ltö t t in g  Elnök: D r. R .F .  B a s t in g
N é m e to rs z á g  Információ: C h e fa rz ts e k r .  U ro l. ,  F r. P le w a n , V in z e n z -v .  -P a u l-S tr .  1 0 , D -8 4 5 0 3  A ltö t t in g ;

T e l.: 0 8 6 7 1 /5 0 9 2 2 5 ,  F ax: - /5 0 9 2 2 7
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ESSZÉ

Néhány gondolat, felvetés a 10. Nemdohányzó Világnap kapcsán

Pákozdi Lajos dr.

Salus populi suprema lex esto! 
(Cicero, De legibus III, 3.)

Május 31-én, az Egészségügyi Világszervezet kezdemé
nyezésére, 1988 óta világszerte, m inden évben N em do
hányzó Világnapot rendeznek. Az elmúlt években: a 
„Dohányzás vagy egészség, válassza az egészséget”
(1988) , „A nők dohányzása fokozottabb veszélyt jelent”
(1989) , „Legyen dohányzásmentes gyermek- és ifjúkor”
(1990) ,„Dohányfüstmentes nyilvános helyeket és tömeg- 
közlekedést” (1991), „A dohányzásmentes munkahely 
biztonságosabb és egészségesebb” (1992), „Az egészség- 
ügyi szakszolgálat legyen követendő példa egy dohány
zásmentes világ kialakításához” (1993), „A média segítse 
elő az egészségügyi célok megvalósítását” (1994),„A d o 
hányzás többe kerül, m int gondolnánk” (1995),,,Dohány
zásmentes sport- és kulturális rendezvényeket: játsz- 
szunk, szórakozzunk dohányzás nélkül” (1996) jelm on
datok utaltak a világnapi eseményekre.

Az idei, 10. Nemdohányzó Világnap -  „Az Egyesült 
Nemzetek és specializálódott szervezetek a dohányzás 
ellen” c. témával -  im m áron befejező szakasza az 1988 
óta tartó  dohányzás elleni „világkampánynak”. Ezideig 
az Egészségügyi Világszervezet szakemberei évről évre 
program okat, terveket kínáltak az egyes országok kor
mányainak, egészségügyi hatóságainak, hogy pártfogol
va tevékenységüket: akadályozzák meg a dohányzási 
járvány további terjedését és segítsék elő egy új, társadal
mi szemlélet kialakítását, mely szerint csak a nem do
hányzás lehet a jövő  helyes, normális viselkedésformája.

A „10 éves m unka” záróakkordjaként feltétlenül he
lyénvaló visszatekinteni a megtett útra, ismételten érté 
kelni hazai dohányzási helyzetünket (cigarettaforgalom, 
a dohányzók aránya, halálozási adatok, gazdasági vonat
kozások, a dohányáruk reklámozásának kérdései), és 
szükséges újra m eghatározni a jövő feladatait: kötelessé
geinket!

Az adatok elemzésén túl, a felvetések sora e célkitűzé
seknek kíván eleget tenni.

Tények

Cigarettaforgalom. A dohányzás gyakorisági arányai
Az elmúlt 35 év alatt 15,3 milliárd db cigarettáról 25,5 
m illiárdra nőtt az évi cigarettaforgalom. -  A 15 éven felü
li lakosság 35-40%-a -  ezen belül a férfiak 45, a nők 28%- 
a -  dohányzik. -  Az összdohányzók aránya az elmúlt 
években lényegesen nem  változott, azonban míg a férfiak 
dohányzási prevalenciája némileg csökkent, addig a nők 
körében szembetűnő a növekedés. 1986-ban a nők 22%-a

cigarettázott, napjainkban 28%-uk m ondja m agát do
hányzónak. Az általános iskolások 13,0-22,0%-a, a kö
zépiskolások 35,0-47,0%-a, az orvosok, pedagógusok, 
országgyűlési képviselők 26,0-29,0%-a dohányzik. A 
cigarettaforgalmi m utatók és a lakosság szám a alapján 
m inden m agyar állam polgárra évente közel 2500 db cig
aretta jut, szemben az 1500 db-os európai, ill. 924 db-os 
világátlaggal! Amennyiben az egy fő 15 éven felüli lakos
ra szám ított cigarettafogyasztás alakulását vesszük 
figyelembe a világ különböző országaiban, akkor 3260 db 
cigarettával harm adik a helyünk az ún. „világranglis
tán”! (1970-1972-ben 2640 cigarettával a 13. helyen, 
1980-1982-ben a 7 .helyen voltunk...)

Halálozási adatok
Az elhaltak száma 1960-ban 101 525, 1970-ben 120 197, 
1995-ben 145 431 volt; -  A keringési rendszer betegségei
ben 1960-ban 45 249-en, 1970-ben 64 280-an, 1995-ben 
73 797-en haltak meg; -  A daganatok okozta betegségekben 
1960-ban 17 386,1970-ben 22 639,1995-ben 33 265 volt az 
elhalálozottak száma. A leggyakoribb halálokok közül a 
daganatos megbetegedések miatti elhalálozások mértékét 
tekintve: elsők vagyunk a világ országai közötti rangsorban! 
Az elemző számítások arra utalnak, hogy 1960-ban 10 900- 
an, 1975-ben 17 089-en, 1995-ben 33 483-an haltak meg a 
dohányzással összefüggésbe hozható betegségekben!

A dohányzás gazdasági vonatkozásai 
A legújabb adatok szerint (1995): a dohányzás okozta ká
rok, a betegségek kezelésével kapcsolatos kiadások, a já
róbeteg-, ill. kórházi ellátás költségei, a táppénz, a gyógy
szertámogatás, az idő előtti rokkantság s idő előtti el
halálozás és egyéb okok m iatti költségveszteségek nagy
sága: 330-370 milliárd Ft! Ugyanakkor a dohányáruk 
adójából eredő állami bevételek összege: „csak” 56-62 
milliárd Ft-ra tehető!

A dohányáruk reklámozásának visszásságai 
A dohányvállalatok és az egészségügyiek közötti „rek
lám háború” napjainkban m ár hazánkban is te tőpont
jához érkezett. A m agyar dohányipart az ágazat nem zet
közi óriásai felvásárolták és saját termékeik jobb elad
hatósága érdekében reklám kam pányba kezdtek. Tevé
kenységük egyre nyíltabb, agresszívabb s úton-útfélen 
találkozhatunk a méreganyagot, rákkeltőket, kábítószert 
tartalm azó termékeik propagálásával. „A halálos fegy
verek” -  így nevezte R. F. Kennedy a cigarettát (1967) -  
népszerűsítése hazánkban m a szinte akadálytalan!

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 34. szám 2123



Következtetések
A  tényeket, az adatokat gondosan elemezve, értékelve, a 
következőket állapíthatjuk meg:

Hazánk az elmúlt évtizedekben fokozatosan az egyik 
legkedvezőtlenebb helyzetű országgá vált a világon m ind  
a dohányzók számarányát, m ind pedig az egy főre jutó 
cigaretta-fejadagot tekintve.

A halálozási mutatók -  elfogadva a dohányzás egész
ségkárosító hatását -  kevesebb dohányzás vagy netán  
nem dohányzás esetén jelentősen kedvezőbbek lehettek 
volna.

A dohányzásból eredő károk nagym érvű egészség- 
ügyi, társadalm i és gazdasági terhet jelentenek hazánk
nak.

A dohányzás elleni fáradozásaink -  javarészben -  
hatástalanok m aradtak, reményeink, elképzeléseink nem  
váltak valóra.

Az Egészségügyi Világszervezet dohányzás elleni cél
kitűzéseinek megvalósítása érdekében nem tudtuk „ak
tivizálni” az állampolgárokat, nem  tudtuk m egnyerni 
őket a dohányzás nélküli, egészségesebb életmód követé
sére.

Teendők

Egyet kell értenünk a nem régiben hazánkban járt külföl
di szakemberek (EVSZ, Világbank) véleményével: „Ma
gyarországon a dohányzási helyzetkép ijesztő, drám ai!”

Az aggasztó viszonyokon, a vésztjósló körülményeken 
csak egy átfogó dohányzás elleni program m al, egyértel
mű, határozott intézkedésekkel változtathatunk.

Néhány felve tés:
Korszerű oktató, nevelő munkával el kell érnünk, 

hogy a fiatalok a dohányzásmentes életm ód követőivé 
váljanak.

Meg kell védenünk a nemdohányzókat a passzív do
hányzástól.

Segítenünk kell a dohányzásról lem ondani akarókat.
Korrekt adó- és árpolitikai intézkedésekkel kell tá

mogatni a dohányzás elleni erőfeszítéseket.
Szigorúan korlátozni kell a méreganyagokat, rákkel

tőket, kábítószert és egyéb egészségre ártalm as alkotó
elemeket tartalm azó dohányterm ékek reklám ozását...

M indezeken túl még sok, nagyon sok a tennivalónk. 
Azért kell m unkálkodnunk, hogy m iham arabb megvál
tozzék, „javuljon” a hazai, súlyos dohányzási helyzetünk. 
Az egészségügy vezetőire, irányítóira, a korm ányzatra, az 
országgyűlésre vár a feladat a további teendők körülte
kintő meghatározására: népünk, ifjúságunk, a jövő nem 
zedéke egészségének óvása, védelme érdekében.

Az idő sürget, a kihívás nagy, de a tét nagyobb! Össze
hangolt korm ányzati, törvényalkotói munkával talán a 
katasztrófa még elkerülhető!

Irodalommal készséggel szolgál a szerző.

(Pákozdi Lajos d r Budapest, Törökvész út 42/B. 1025)

Bencsik • Klivcnyi

é Liquor 
diagnosztika

#

Bencsik -  Klivényi -  Vécsei: Liquordiagnosztika
Klinikai és kísérletes adatok
Az elmúlt évtizedek alatt a képalkotó eljárások és az elektrofiziológia jelentős fejlődése 
mellett a klinikai neurokémia modern lehetőségei is előtérbe kerültek. Napjainkban a 
lumbálpunkció indikációja megváltozott, ezt is tárgyalja a könyv. Részletezi továbbá a 
lumbálpunkció és a liquorvizsgálatok technikáját. Külön fejezet foglalkozik a neuropep- 
tidek, enzimek, monoaminok, excitotoxinok és egyéb molekulák jelenlétével az agy- 
folyadékban. Remélhetőleg a közeli jövőben a liquorpatokémiai profilt a PÉT, a receptros- 
pecifikus SPECT és MRI-spektroszkópia adataival összevetve fontos információkat ka
punk a neurológiai kórképek pontosabb diagnózisához, a megfelelő terápiás dön
téshez.
186 oldal, 11 ábra, 41 táblázat, 1 490,-Ft

Megrendelőlap

Alulírott megrendelem a Liquordiagnosztika című könyvet:.....................................................................................................  példányban

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

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

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

3.000, -F t alatti megrendelések esetén 250, -F t postaköltség hozzájárulást számítunk fel.
Megrendelésüket a Springer Hungarica Kiadó címére (Budapest, Pf. 94. 1327) szíveskedjenek elküldeni!
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Н и м в -Captoril

hypertonia
szívelégtelenség

myocardialis infarctus utáni állapot 
diabeteses nephropathia terápiájában

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

R észletek  az alkalm azási e lő ira tban .



MEGJELENT

MOTESZ MAGAZIN 
1997. évi 3. szám

Quo vadis ALMA MATER? (dr. Bodó 
Miklós)
Kerekasztal aktuális védőoltási kérdések
ről (Dr. Mikola István)
„Albán finanszírozástól svéd ellátást vár
nak”
Helyzetkép a háziorvoslásról 
A szemészetet két részre kellene osztani! 
Beszélgetés Hatvani István professzorral a 
Szemészeti Szakmai Kollégiumról 
Az öngyógyítás a beteg felelőssége 
Beszámoló a CP konferenciáról 
(Prof. Dr. Berentey György és Prof. Dr. 
Magyar Kálmán)
Beszámoló az E.A.N.A. 1997. május 9-10. 
között tartott luxemburgi konferenciáról 
(Dr. Riesz Tamás)
Az általános orvosi gyakorlat és az alter
natív medicina kapcsolatának határain 
túl (Patrick C. Pietroni)
Válogatás a külföldi szaksajtóból 
Orvos -vagy (és) menedzser?
A vezetés gondjai a kórházban 
A génterápia jelenlegi állása 
Koncepciók, klinikai vizsgálatok és a jövő 
kilátásai
A korszerű malária-profilaxis 
Gyógyszeretikai konferencia 
Infektológia továbbképzés Bükfürdőn 
Az idős beteg (Interdispciplináris fórum)
III. Magyar orvosnapok 
REHA Hungary 1997 
Búcsú egy sebészeti klinikától 
A Népjóléti Minisztérium tárcaszintű 
témáinak szakmai bíráló testületéi

PEDIÁTER 
1997. évi 2. szám

Szénásy ].: Schöpf-Merei élete és munkás
sága
Tisztelgés Kamarás János professzor 80. 
születésnapja alkalmából (2. rész)
Bihari Nagy S.: Hypercholesterinaemia 
szűrése 45 év alatti életkorban myocar- 
dialis infarctusban megbetegedett szülők 
gyermekeinél
Bokor E.: Szívtumoros eseteink 
Búzás E.: A gyermek- és ifjúsági hyper- 
kinetikus keringés kezelése a koszorúér 
betegség megelőzésének szempontjából 
Dicső F, Papp L, Balku E.: Pericarditises 
betegek kezelése
Juhász Á.: Intervenciós beavatkozással 
gyógyított betegeink

Katona M., Kertész £., Tekulics P: Prostin 
kezelés sürgősségi ellátásra szoruló újszü
löttkori cardiovascularis betegségekben 
Kovács /.: Gyermekkori cardiomyopathi- 
ákat követő embolisatio idegrendszeri 
tüneteinek értékelése 
Kováts-Szabó E.: Kora-újszülött kardioló
giai vizsgálatainkról
A Magyar gyermekneurológiai, idegse
bészeti, gyermek- és ifjúságpszichiátriai 
társaság XX. jubileumi tudományos ülése, 
Szeged
1996. március 31,—április 2.
Gyermek- és ifjúsági pszichiátria (2. rész) 
Schád L., Bán R, Csapó Á.: A 6 éve kiszűrt 
hyperaktív figyelemzavaros gyermekek 
utánvizsgálata pubertás előtt 
Rosta K.: Beszédfogyatékos gyermekek 
fejlesztése Ayres módszerrel 
Kissné Haffner É.: Down syndromás cse
csemők és gyermekek korai fejlesztése 
Kaczvinszky E.: Rutter tesztek alkalmaz
hatósága a gyermekpszichiátriai gyakor
latban
Esch M.: Egyénre szabott pszichoterápia 
Ördögh E.: A szociális munkás szerepe 
gyermekpszichiátriai osztályon 
Nagy I., Rajfa £., Csapó Á.: Zenei foglal
kozások szerepe a személyiségfejlesztés
ben 6-7 éves korban
Lázár V.-né: Relaxációs mesterterápiával 
szerzett tapasztalatok pszichoszomatikus 
gyermekbetegekben
Osváth V: Játék terápia depressziós gyer
mekeknél
Csapó Á., Schulz L, Soós M.: Hiperaktív, 
figyelemzavaros gyermekek önértékelésé
nek alakulása 6-8 éves korban 
Gyermekidegsebészet és neurológia (1. 
rész)
Princzinger Á., Csüllög Zs., Velkey L: Ada
tok a gyermekkori stroke etiológiájához 
Nemes A.: A stroke klinikumáról eseteink 
tükrében
Rosdy B., Veres £., Róna-Tas Á., Kuncz G.: 
Haemostasis vizsgálatok gyermekkori 
stroke eseteiben
Liptai Z., Kálmánchey R., Horváth £., 
Szabolcs ].: Cerebrovascularis szövőd
mények vitiumos gyermekekben 
Horváth B., Tóth K.: Gondolatok a gyer
mekkori stroke neurointenzív ellátásá
ról
Gaszner A., Kálmánchey R., Koos R.: 
Cerebrovascularis szövődmények malig
nus betegségek kapcsán 
Peja M., Velkey L: Gyermekkori stroke 
betegek rehabilitációs programja 
Gyarmati £., Kóbor J., Guseo A., Majtényi
K., Schönleber ].: Subacut meningitis 
Nagy A., Dobronyi L, Szokolai VJ, Szabó L. 
T: Sinusitis eredetű agytályog 
Gyarmati £., Kulcsár A.: Mycoplasma me
ningoencephalitis

Beszámoló
A megtermékenyítéstől a társadalomig... 
Nemzetközi kongresszus, Budapest, 1996. 
szeptember 27-29.
Az Országos Csecsemő- és Gyermek
egészségügyi Intézet felhívása

PRAXIS
1997. évi 6. szám

A HIETE Üzeni
Amibe nem kellene belehalni...
Emlőrák
Folyóiratokból röviden
A BAYPRESS multicentrikus vizsgálat
eredményei
Amibe nem kellene belehalni...
A prostatacarcinoma II. rész 
Repetitio est...
Az emlő felépítése és működése 
A Metabolikus Szindróma ma 
Contampo -  A diabeteses szemléletválto
zás
Incontinentia a gyermekkorban 
Antibiotikum választás és infekciós kór
képek az alapellátásban 1997. II. rész 
Lisopress Szimpózium 
Gastrooesophagealis reflux quiz 
Az angina pectoris gyógyszeres kezelése 
Erektilis dysfunkció
Egészségnevelés, életmód, mozgás és 
diéta a megelőzés szolgálatában: Hyper
tonia
Olvasói Fórum
Három megye a kísérleti nyúl?
Olvasói Fórum
Törvények, rendeletek, és amit értenünk 
kell belőle

TRANSZFÚZIÓ 
1997. évi 2. szám

Tóth Imre, Szabó János: Szemelvények a 
vérellátó intézmények 1996. évi statisz
tikai adataiból
István Lajos: Quo vadis transzfuziológia? 
Gyódi Éva, Rajczy Katalin, Rausch Kata
lin, Padányi Ágnes, Pénzes Mária, Újhelly 
Anna, Petrányi Győző: Kiterjesztett HLA- 
vizsgálatok szerepe a származás-megál
lapításában
Kása Ferenc, Csete Klára: Populációgene
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A recoarctatio aortae kezelése transluminalis 
ballon-angioplasticával gyermekkorban
Szatmári András dr.1, Piskóthy Ágnes dr.2, Fodor Péter dr.3, Palik Imre dr.2 és Lozsádi Károly dr.4
Országos Kardiológiai Intézet, Budapest (főigazgató főorvos: Lozsádi Károly dr.)
Gyermekosztály (osztályvezető főorvos: Oprea Valéria dr.)1 
Röntgen-Haemodynamikai Osztály (osztályvezető főorvos: Palik Imre dr.)2 
Anaethesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály (osztályvezető főorvos: Fodor Péter dr.)3 
Gyermekszívsebészeti Osztály (megbízott osztályvezető főorvos: Hartyánszky István dr.)4

A recoarctatio aortae ballon-angioplasticája az isthmus 
szűkület intervenciós beavatkozással történő megoldása; 
napjainkban a betegség elsődleges terápiája a reoperáció- 
val szemben. A szerzők hazánkban elsőként számolnak 
be 30 betegnél szerzett tapasztalataikról. Az 1 éves kor 
alatti életkorban végzett m űtét a recoarctatio kialakulásá
nak egyik rizikótényezője. A diagnózist noninvazív vizs
gálatok alapján állították fel. A ballon-angioplasticát a 
szívkatéteres vizsgálattal együlésben végezték. A beavat
kozást 29 esetben sikeresnek tartották, 1 esetben a 
szűkület és a klinikai paraméterek csak javulást mutat
tak. A beavatkozás után egy eset kivételével a hypertonia 
megszűnt, a gradiens szignifikánsan csökkent, az isthmus 
átmérője valamennyi betegben szignifikánsan növeke
dett. Mortalitas nem volt. Egy esetben arteria femoralis 
sérülés alakult ki, ami m aradandó károsodást nem oko
zott. Megállapítják, hogy a beavatkozás hatékony és biz
tonságos, a betegeknek kisebb terhelést jelent, mint a 
műtét, a kórházi ápolási idő lényegesen rövidebb a műtéti 
megoldással szemben. A beavatkozás gazdaságos. Saját és 
irodalmi tapasztalatok alapján a recoarctatio aortae in
tervenciós terápiáját hazánkban is széles körben való 
elterjesztésre ajánlják.

Kulcsszavak: ballondilatáció, recoarctatio aortae

Az aorta isthmus stenosis -  coartatio aortae -  sebészi 
kezelése után az operált aortaszakasz ismételt beszűkü
lése kilakulhat, mely reoperációt tesz szükségessé. Kü
lönböző szerzők 11-17% recoarctatios arány előfor
dulásáról számolnak be (2 ,4 ,5 ,7 ). Az utóbbi évtized ro
hamos fejlődése a gyerm ekkorban is lehetővé tette az in
tervenciós szívkatéteres technikák, többek között a bal
londilatáció alkalmazását. Sokféle obstructiv laesio ese
tén történt próbálkozás a betegség intervenciós szív
katéteres technikával történő gyógyítására. Valvularis 
pulmonalis stenosis esetén valvuloplasticára m ár ha
zánkban is sor került (3). Az első recoarctatio aortae bal- 
lonangioplasticát 1983-ban Kan végezte az USA-ban 
(11). A ballon-angioplastica m anapság a recoarctatio 
aortae elsődleges terápiájává vált (9-13). A recoarctatio 
aortae ballontágításos katéteres terápiáját hazánkban 
először alkalm aztuk és vezettük be a klinikai gyakorlat
ba.

Treatment of aortic recoarctation by balloon angio
plasty in childhood. Recoarctation balloon angioplasty 
is an interventional technique for the treatm ent of 
restenosis of the aortic isthmus after surgery. At present 
it is the treatm ent of choice prior to surgery. Authors re
p o rt their experience with the first 30 patients in this 
co u n try  Age less than 1 year at surgery is considered as 
a risk  factor. The diagnosis of recoarctation was made 
by noninvasive techniques. Balloon angioplasty was 
perform ed in one session with the haem odynam ic 
study. Twentynine successful procedures were per
form ed, 1 patient only improved after the dilatation. 
Systemic hypertension decreased in all,but one patient, 
the diam eter of the narrow  segment increased in all pa
tients. No m ortality was observed. In one patient 
fem oral artery injury developed w ithout definite im 
pairm ent of the circulation of the lower extremity. It is 
concluded, that balloon angioplasty is an effective and 
safe treatm ent, carries a lower risk for the patient, than 
surgery, and hospital stay is shorter. The procedure is 
cost-effective. Therefore, it is proposed for widespread 
use in  the country

Key words: balloon angioplasty, aortic recoarctation

Anyag és módszer

Beteganyag
Az Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályán 1993. 
június és 1996. szeptember között 30 gyermek esett át recoarc
tatio aortae miatt ballon-angioplasticán. Betegeink között 22 
fiú és 8 lány volt. Életkoruk a beavatkozás idején 4 hónap -  17 
év, átlag 8,i év volt. A coarctatio primer műtéti megoldása az 
Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Osztályán (4 beteg) 
és a Semmelweis OTE II. sz. Gyermekklinika Szívsebészeti 
Osztályán, ületve az Országos Kardiológiai Intézet Gyermek
szívsebészeti Osztályán (26 beteg) történt. A betegek életkora a 
primer műtét idején 1 hét-6,8 év, átlag 1,3 év volt. Tizenhét be
tegnél a coarctatio aortae foltplasticája, 11 betegnél vég-а-vég
hez anastomosis, míg 2 betegnél „subclavian flap” technika al
kalmazására került sor. A műtét és az interventio között 3 hó
n ap -14 év (átlag 7,1 év) telt el.

Diagnosztika
A recoarctatio diagnózisát az anamnézis, fizikális vizsgálat, alsó 
és felső végtagok között mért vérnyomáskülönbség (Riva-
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1. ábra: Az ébrenléti, jobb karon mért systoles vérnyomás változása a ballondilatáció előtt és után. A csökkenés szignifikáns

Rocci-, ill. flush-módszer), 12 elvezetéses felszíni EKG, 2 irányú 
mellkas-röntgenfelvétel, komplett echokardiográfiás vizsgálat 
(2-dimenziós, M-módozatú, folyamatos-, pulzus-Doppler és 
színkódolt Doppler, Hewlett Packard Sonos 1000, 7,5 MHz, 5,0 
MHz, 2,5 MHz tranducer) segítségével állítottuk fel.

Az echokardiográfiás vizsgálat során tisztáztuk az anatómi
ai viszonyokat, mértük a bal kamrai dimenziókat. Törekedtünk 
a restenosis 2D ábrázolására. Hasi transzverzális síkból mértük 
az aorta thoracica descendens átmérőjét, mely az angiográfiá- 
val egybevetve segítséget nyújtott a ballonkatéter méretének 
kiválasztásában. Pulsatilis, folyamatos hullámú és színkódolt 
Doppler technikát alkalmaztunk. Mértük az aorta ascendens és 
descendens systolés áramlási csúcssebességét regisztráltuk az 
aorta descendensben a diastoles gradienst. Ha a noninvazív 
kivizsgálás a recoarctatio fennállását támasztotta alá, a dilatá
ciót megelőzően jobb és bal szívfél katéterezés és angiográfia 
történt, a tágítást a diagnosztikus vizsgálattal együlésben 
végeztük el.

Indikáció
A ballon-angioplasticát indikáltuk, ha az előzetes noninvaziv 
vizsgálatok recoarctatio aortae fennállását igazolták, és 
szisztémás hypertensio (RR >95% percentilis) volt észlelhető a 
felső végtagokon, egyidejű felső és alsó végtag közötti vérnyo
másdifferenciával, panaszokkal, vagy anélkül. A súlyosság fok
mérőjének tartottuk a bal kamra hypertrophia fennállását 
(EKG, illetve echokardiográfiás jelek alapján: interventricularis 
septum, illetve a bal kamra hátsó fal systoles és diastoles 
vastagsága >95% percentilis). Az aorta thoracica descendens
ben echokardiográfiával mért 2,5 m/s feletti áramlási se
bességet egyidejű diastoles gradiens fennállásával recoarcta- 
tiora jellemző Doppler-echokardiográfiás jelnek tartottuk. A 
noninvazív vagy invazív módszerrel ábrázolt, műtéti területen 
elhelyezkedő aneurysmát, az aortaív súlyos hypoplasiáját, il
letve a recoarctatio hosszú tubularis formáját a ballon-angio- 
plastica elvégzése kontraindikációjának tekintettük.

Technika
Valamennyi beavatkozás általános érzéstelenítésben történt. 
Folyamatos EKG, pulzoximetria és noninvazív automatikus 
vérnyomásmérés segítségével monitorizáltuk betegeinket a 
beavatkozás alatt és után. A szívkatéterezés során meghatároz
tuk az intracardialis nyomásokat, az aorta ascendens és descen
dens közötti csúcssystoles és átlagos nyomáskülöngséget. A 
ballondilatatio előtt és után meghatároztuk a perctérfogatot a 
Fick-elv segítségével. A beavatkozás előtt minden esetben aor- 
tográfia történt a szűkület anatómiája és a collateralis erek 
pontos ábrázolás végett. A betegeinket heparinizáltuk (100 
NE/kg), és cserevezetődrót segítségével a szűkült terület magas

ságába bevezettük a dilatációs katétert. A beavatkozásokhoz 
Cook, Schneider és NuMed gyártmányú katétert használtunk. 
A ballonkatéter méretének a kiválasztásánál elvként alkalmaz
tuk, hogy a választandó ballon átmérője legalább a szűkület át
mérőjének háromszorosa, de legfeljebb az aorta thoracica de
scendens rekesz magasságában mért átmérőjével megegyező 
méretű lehet. A méret kiválasztásánál tekintettel voltunk a dis
talis aortaív méretére is. Ezután folyamatosan, szemellenőrzés 
mellett a ballonkatétert annak méretétől függően 3-6 atm. nyo
mással 3-4 alkalommal 5-10 másodpercig felfújva tartottuk. A 
dilatáció után a ballonkatétert ismét a diagnosztikus katéterre 
cseréltük és a retractios nyomáméréseket megismételtük, a 
perctérfogatot ismét meghatároztuk. A szívkatéterezés végén az 
aortográfiát megismételtük. A kezdeti csúcssystoles és közép- 
nyomásbeli gradiens 50%-nál nagyobb mértékű csökkenését, 
illetve a gradiens megszűnését, vagy az eredeti szűkület átmérő 
50%-kal történő növekedését eredményes beavatkozásként 
értékeltük. Javulásként vettük figyelembe a bevatkozás előtti 
csillapított, csökkent pulzusamplitudójú aorta descendens nyo
másgörbe normalizálódását. A hatásosságot alátámasztó jel
ként értékeltük az angiográfiás képen az előzetesen meglevő 
collateralisok számának csökkenését, vagy azok megszűnését. 
Betegeinket a beavatkozás után az osztályon legalább 24 órát 
observáltuk. Ezen idő alatt a felső végtagi vérnyomást 2 órán
ként mértük. A kórházból történő kibocsájtás előtt az echokar
diográfiás vizsgálatot megismételtük. A ballondilatáción áte
sett gyermekeket ambulanter, noninvazív vizsgálatokkal követ
tük.

Eredmények

30 betegben 29 sikeres beavatkozás történt. Valamennyi 
betegünk esetében szisztémás hypertensio volt m érhető 
a felső végtagokon. Ébrenléti állapotban Riva-Rocci 
m ódszerrel m ért felső végtagi systoles tensio a beavat
kozás előtt 90-160 Hgmm (átlag 130 Hgmm) volt. A bal
londilatáció után m ért felső végtagi tensio 60-122 
Hgm m  (átlag 82 Hgmm) értékre csökkent (1. ábra), p 
<0,001. Egy betegünkben a beavatkozás után is a 95% 
percentilis feletti vérnyomás volt m érhető, de a felső vég
tagi vérnyomás a beavatkozás előtti értékhez képest 
csökkent. E betegünkben a recoarctatio aortae mellett 
mérsékelt aortaív hypoplasia angiográfiás jeleit is ész
leltük. Az aorta descendensben Doppler echokardiográ
fiával m ért systolés áramlási csúcssebesség a beavatko-
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2. ábra: A szívkatéterezés alkalmával mért systolés nyomásgradiens változása a ballondilatáció előtt és után. 
A mérések altatásos érzéstelenítésben történtek

3. ábra: Antero-posterior irányú autogram. Az aortaisthmus 
területén jelentős körülírt szűkület látható (nyíl). Mindkét 
oldali arteria mammaria interna tág, számos collateralis ér 
ábrázolódik (kis nyilak)

5. ábra: A szűkült aortaszakasz átmérője a ballondilatáció előtt 
és után. Az átmérőnövekedés szignifikáns

4. ábra: Antero-posterior irányú aortogram a ballondilatációt 
követően. A szűkület megszűnt (nyíl), a kontrasztanyag intenzitása 
mindkét oldali arteria mammaria internában csökkent, 
a collaterálisok száma az előző felvétellel összehasonlítva csökkent 
a nyomáskülönbség megszűntének következtében

zás előtt 3,2-5,0 m/s (átlag 4,1 m /s) volt, valam ennyi eset
ben diastoles gradienssel. A beavatkozást követően az 
aorta descendens áramlási sebesség 1,2-2,5 m /s (átlag 
1,55 m/s) értékre csökkent, p<0,001. A diastoles gradiens 
valamennyi betegnél megszűnt. Az aorta ascendens és 
descendens között invazív úton m ért systolés nyomás- 
grádiens 13-50 Hgmm (átlag 30 Hgmm) volt, mely a bal
londilatáció u tán  0-14 H gm m -re (átlag 4 Hgmm) 
csökkent (2. ábra), p<0,001.A perctérfogat a beavatkozás 
előtti 2,7-7,8 (átlag 4,8) l/perc/m 2-ről, 3,5-8,2 (átlag 5,9) 
l/m in/m 2-re nőtt, p = 0,002. Egy kivételével m inden  eset
ben a szűkület 50%-nál jelentősebb m értékben csökkent 
a beavatkozás u tán  készült aortográfián. Két betegben az 
előzetesen meglévő collateralisok teljesen eltűntek, 2 
m ásik betegben számuk jelentősen csökkent (3. és 4. 
ábra). A beavatkozás előtt m ért szűkület 1-9 m m -rő l (át
lag 3,8 mm) a beavatkozás után  8-20 m m -re (átlag 12,7 
mm) nőtt, p<0,001 (5. ábra). Az aorta descendensben
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m ért pulzusamplitúdó 10-45 Hgm m -ről (átlag 24 Hgmm) 
az intervenciót követően 22-50 Hgmm-re (átlag 35 
Hgmm) nőtt, p = 0,002. Betegeink a ballondilatációt 
követően 1-5 napot (átlag 2,3 nap) töltöttek osztályunkon. 
Szövődményt 1 esetben észleltünk: 7 hónapos betegünk
ben a beavatkozás után localis arteria femoralis trombózis 
jeleit észleltük, ezért Fogarty-féle beavatkozás elvégzésére 
kényszerültünk, ami után az érintett alsó végtag keringése 
rendeződött. Az utánkövetési idő 2-36 hónap (átlag 18 hó
nap). Ezen időszak alatt recoarctatio aortae klinikai tüne
teit nem  észleltük. Mortalitas nem  volt.

Megbeszélés

Célunk a recoarctatio aortae intervenciós therapiájának 
ism ertetése. Az irodalmi adatok alapján a coarctatio ao r
tae m űtéti megoldását követően 11-17% gyakorisággal 
figyelhető meg recoarctatio aortae kialakulása (2 ,4 ,5 ,7). 
A prim er m űtéti technika és a recoarctatio aortae gyako
risága között Witsenburg (16), valam int McGoon (5) nem  
találtak összefüggést. Az első m unkacsoport összehason
lította a recoarctatio aortae előfordulási gyakoriságát az 
„end-to-end” anastomosis, és a „subclavian flap” techni
ka segítségével operált betegek között, különbséget nem  
észlelt. Az utóbbi tanulm ány kiem eli, hogy az előzetes 
várakozással ellentétben a „subclavian flap” technikával 
operált betegek között is változatlan gyakorisággal volt 
recoarctatio aortae észlelhető. Megjegyezzük, hogy egy 
betegünkben „sublavian flap” technikával történt m űtét 
u tán  8 hónappal volt szükség ballondilatációra. Egyér
telm ű adatok állnak azonban rendelkezésre arra vonat
kozóan, hogy a primer műtét 1 év alatti életkorban a reco
arctatio rizikóját növelő tényező, tekintet nélkül az alkal
m azott sebészi technikára (2,5). Az irodalom ban észlel
teket saját tapasztalataink is m egerősítik.

A ballondilatatió effectivitását valamint jó korai és kö
zéptávú utánkövetési eredményeit számos közlemény tá 
masztja alá (6,8-13,16). E technika m a már polgárjogot 
nyert a korszerű gyermekkardiológiai centrumok katéter
terápiás arzenáljában. Az intervencióra alkalmas esetek k i
választására, az anatómiai helyzet pontos ábrázolására és a 
terápiás eredmény utánkövetésére számos diagnosztikus 
technikát ajánlanak (echokardiográfia, angiográfia, MR 
technika) (1,15). Legtöbb szerző (6,8,9) egyetért azonban 
abban, hogy amennyiben a recoarctatio klinikai jelei fizi
kális vizsgálattal egyértelműek, és a felső végtagon m ért 
vérnyomás a korra és nemre meghatározott vérnyomás- 
érték 95%-os percentilis értéke felett van, terápiás beavat
kozás indikált. Ha kizáró ok nincs, a recoarctatio elsődleges 
megoldása ma a ballon-angioplastica (8). A pontos anató
miai helyzet, illetve a collateralis erek ábrázolására jelenleg 
az angiográfia a legszélesebb körben elterjedt képalkotó 
eljárás. Nehézséget jelent a beavatkozás indikációja aortaív 
hypoplasia esetén, mivel annak pontos kvantitatív m egha
tározására nincs egységes álláspont; ezért annak jelen
tőségét esetenként kell megítélni. Az intervenció eredm é
nyének közvetlen mérése több tényező együttes figyelem- 
bevételét igényli, hiszen a beavatkozások sokszor -  így ese
teinkben is -  altatásos érzéstelenítésben történtek, így az 
ébrenléti állapotban oly jól használható vérnyomásérték 
abszolút számokkal történő kifejezése félrevezető lehet.

A nyomásértékek csak a többi hem odinam ikai param é
terrel együtt interpretálhatóak. Eseteinkben a beavatko
zás u tán  a perctérfogat szignifikánsan növekedett, így a 
dilatáció után m ért reziduális nyomásgrádiens túlbe
csült. E tény azt jelenti, hogy a grádienscsökkenés a be
avatkozás után közvetlenül mérve akár kisebb fokú is 
lehet, am i a perctérfogat visszaszabályozódása után tehát 
tovább csökkenhet. A közvetlen sikeresség megítélése 
tehát nem  redukálható csupán a nyomásértékek csökke
nésének regisztrálására. Figyelembeveendő az aorta des- 
cendensben regisztrált nyomásgörbe csökkent pulzus- 
am plitudójának növekedése. Döntő a közvetlen hatás 
m érésénél az aortografiával láttatható változások -  
szűkület átmérője, collateralisok -  korrekt elemzése. Az 
eredm ény közvetlen becslésének jelentőségét az adja, 
hogy am ennyiben a hatást nem ítéljük megfelelőnek, 
lehetőség van az intervenció együlésben való folytatásá
ra, nagyobb méretű ballonkatéter felvezetésére, és továb
bi dilatációra. A megfelelő méretű ballonkatéter kivá
lasztása nagy tapasztalatot igénylő feladat, mivel „a leg
alább a szűkület három szorosa, de legfeljebb az aorta 
thoracica descendens m érete” ballonm éret kiválasztási 
elvet egyéb tényezők is befolyásolhatják, így pl. a distalis 
aortaív mérsékelt fokú hypoplasiája. Tovább növeli a ba l
lonm éret kiválasztásának jelentőségét, hogy a túlságosan 
nagy ballonm éret súlyos, akár halálos komplikációk k i
alakulásához is vezethet (pl. aorta dissectio). A recoarc
tatio aortae m iatt ballon-angioplasticán átesett gyer
mekek utánkövetése kiemelkedő fontosságú. A felső vég
tagi ébrenléti vérnyomás csökkenése, valam int az EKG- 
val, ill. echokardiográfiával m érhető bal kam ra hyper
trophia m értékének csökkenése, az aorta thoracica des
cendens Doppler áram lási csúcssebesség csökkenése és a 
diastoles gradiens megszűnése a sikeres ballondilatáció 
indikátora. A legtöbb közlemény (8, 13, 16) kiváló korai 
és középtávú eredm ényről számol be. Sok esetben -  
különösen idősebb életkorú gyermek és hoszú időn át 
fennálló hypertensio esetén -  átm eneti hypertonia fi
gyelhető meg (rebound jelenség), ami antihypertenzív 
terápiát tehet szükségessé (14). Az általunk végzett b e 
avatkozások eredményessége azonos a nemzetközi iro 
dalom ban említettel, 95% feletti (8). A szövődmények 
előfordulási gyakorisága alacsony volt. Az irodalom ban 
leírt aorta aneurysm a kialakulásának m echanizm usában 
a ballondilatáció oki szerepe kérdéses (12). Az elváltozá
sok prognosztikai jelentősége nem ismeretes. Nincs adat 
arra vonatkozóan, hogy a ballondilatáció után milyen 
gyakorisággal jelentkezik recoarctatio.

Kiemelendő végül, hogy a beavatkozás -  invaziv je l
lege dacára is -  lényegesen kisebb terhelést jelent a beteg 
szám ára, mint a reoperáció. Az intervenció gazdasá
gossága nyilvánvaló. A nemzetközi tapasztalatok és saját 
eredm ényeink alapján a recoarctatio ballondilatációját a 
m űtétet helyettesítő és azt kiváltó m ódszerként ajánljuk.

Köszönetnyilvánítás: Ezúton mondunk köszönetét a Haemodi- 
namikai Laboratórium műtősnőinek a beavatkozások során 
nyújtott szakértő és fáradhatatlan segítségért, ami a beavat
kozások kivitelezését nagymértékben könnyítette.

IRODALOM: 1. Bank, E. R., Aisen, A. M., Rocconi, A. R: 
Coarctation of the aorta in children undergoing angioplasty: 
pretreatment and posttreatment MR imaging. Radioloy, 1987, 
162, 235-240. -  2. Beekman, R. H., Roccini, A. R, Behrendt, D. M.
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és mtsai: Long-term outcome after repair of coarctation in in
fancy: subclavian angioplasty does not reduce the need for re
operation. JACC, 1986,8,1406-1411. -  3. BendigL: Újabb thera- 
pias lehetőség a veleszületett valvularis pulmonalis stenosis 
megoldásában. Orv. Hetil., 1993,134,1973-1976,- 4. Bobby, ]. ]., 
Emami,J. M., Farmer, R. D. T. és mtsa: Operative survival and 40 
year follow up of surgical repair of aortic coarctation. Br. Heart
J., 1991, 65, 271-276. -  5. Cohen,M, Fuster, V., Steele, P. és mtsa: 
Coarctation of the aorta. Long-term follow up and prediction of 
outcome after surgical correction. Circulation, 1989, 80, 
840-845. -  6. Cooper, S. G., Sullivan, I.D., Wren, C.: Treatment of 
recoarctation: balloon dilation angioplasty. JACC, 1989, 14, 
413-419. -  7. Died, C. A., Torres, A. R., Favaloro, R. G. és mtsai: 
Risk of recoarctation in neonates and infants after repair with 
patch aortoplasty, subclavian flap, and the combined resection- 
flap procedure. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1992,103, 724-732. 
-  8. Hellenbrand, W. E., Allen, H. D., Golinko, R. J. és mtsai: 
Balloon angioplasty for aortic recoarctation: results of valvulo
plasty and angioplasty of congenital anomalies registry. Am. J. 
Cardiol., 1990,65, 793-797. -  9. Hess, J., Mooyaart, E., Busch, H. 
és mtsai: Percutaneous transluminal balloon angioplasty in

restenosis of coarctation of the aorta. Br. Heart J., 1986, 55, 
459-461. -  10. Huhta, J. C.: Angioplasty for recoarctation. JACC, 
1989,14, 420-421. -  11. Kan, J. S., White, R. L, Mitchell, S. E. és 
mtsai: Treatment of restenosis of coarctation by percutaneous 
transluminal angioplasty. Circulation, 1983,68,1087-1094,- 12. 
Lock, J. E., Bass, J. L., Amplatz К.: Balloon dilation angioplasty of 
aortic coarctation in infants and children. Circulation, 1983,68, 
109-116. -  13. Rao, P. S., Wilson, A. D., Chopra, P. S. és mtsai: 
Immediate and follow-up results of balloon angioplasty of 
postoperative recoarctation in infants and children. Am. Heart 
J., 1990,120,1315-1320.- 14. Sealy, W. C.: Paradoxical hyperten
sion after repair of coarctation of the aorta: a review of its cau
ses. -  15. Soulen, R. L., Kan, J., Mitchell, S. és mtsa: Evaluation of 
balloon angioplasty of coarctation restenosis by magnetic reso
nance imaging. Am. J. Cardiol., 1987,60, 343-345. -  16. Witsen- 
burg, M., The, S. H. K, Bogers, A. J. J. C.: Ballon angioplasty for 
aortic recoarctation in children: Initial and follow-up results 
and midterm effect on blood pressure. Br. Heart J., 1993, 70, 
170-174.
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HORUS

Közegészségügy Tolnán a török hódoltság idején

A török megszállás után Tolna jelentős hellyé fejlődött. A 
hódoltsági területen 1550-1570 között a legnagyobb 
lélekszámú helységek közé került, sőt időnként a legna
gyobb volt 6-8000 főnyi lakosságával, köztük 2000 feletti 
török betelepülttel. A reformáció terjedésének kezdetén 
ennek fontos központja lett. Más vidékekkel ellentétben, 
itt a szultáni hász birtokon, a lakosság szaporodott, an 
nak ellenére, hogy a pestis gyakran tizedelte a népességet 
( 1, 2).

Már 1551-ben is volt pestis járvány. A gyakori járványról a 
törökök intézkedéseiről Thuri Farkas Pál, a református iskola 
rektora, 1557 körül így ír: A törökök „a pestis dühöngésekor 
megparancsolják a kutyák kiirtását. Egy házból sem hiányoz
hat a megölt kutya teteme. Ha valakinek nincs megölni való ku
tyája, pénzért vesz egyet.” A rektor nem érzi a bűzt, „de mások 
beszélhetnek, hogy mennyire élvezik a jó illatot. Ezt a szokást (a 
török) annak tulajdonítják, hogy az istenség haragszik és 
szomjúhozza a vért.” (3)

A törökök tehát észrevették az összefüggést az állatok pusz
tulása és pestis között. Persze a patkánybolha szerepét a terje
désben nem ismerték. A helyes megfigyelés és intézkedés hely
telen magyarázattal járt. A nem megfelelő végrehajtás (az el
lenőrzés miatt az elölt állatok megőrzése hosszabb ideig) vég
eredményben inkább rontotta a járványügyi helyzetet, előse
gítve más betegségek terjedését.

A török berendezkedés együttjárt a török fürdőkultú
rával. A megyében a szandzsákszékhely Szekszárd m el
lett, Tolnán is építettek fürdőt. A megyében lévő m ásik 
szandzsákszékhelyen, Simontornyán, a határközeli elhe
lyezkedése miatt nem volt jelentős számú polgári török 
lakosság, így ott fürdőt nem  építettek. A fürdő építését a 
szultán utasítására D urAli szekszárdi szandzsákbég ren
delte el 1564-ben. Végül Musztafa pasa alapítványaként 
készült el. Ezek szerint az állami létesítmények m űködé
sét a törököknél is segítette mecenatúra.

A török adójegyzékek (defterek) sok borbélyról 
tudósítanak ebben a korban (2). Ez nyilván összefüggés
ben lehetett a fürdővel is, bár a fürdővel rendelkező Szé
kesfehérváron és Budán a borbélyok többnyire törökök 
voltak. A borbélyoknak azért van jelentősége, m ert se
bészi feladatokat is elláttak (1).

1570 után a mezőváros fokozatosan lehanyatlott. 
1576-ban m ár csak 1 borbélyt említenek. A hanyatlást

1. ábra: Tolna a török alóli felszabadulás után, 1686. 
A kupolás fürdő a vár mögött látható

csak fokozták a 15 éves háború  (1593-1606) viszontagsá
gai. A város 1602-re elnéptelenedett. Később azonban 
mégis m agához tért, a tö rökök is visszatértek. 1619-ben a 
városi vízvezeték javításáról is gondoskodtak, karban
tartást 1647-ben is elvégezték. Régi fénye azonban nem  
tért visza. A fürdőt Evlia Cselebi, a híres tö rök  világutazó 
m ár kissé romos állapotban találta: „Egy om ladozó fü r
dője az úttól távol, félreeső helyen van, alig látogatják.” 
Még a város visszafoglalásakor, 1686-ban is létezett (2) 
(1. ábra).

Az idők folyamán aztán fogadóvá alakították.
A tö rök  megszállás tehát egyes szerencsés helyzetben 

lévő települések számára az nem  jelentett nagy rom lást 
vagy pusztulást.

IRODALOM: 1. Hegyi K.: Török berendezkedés Magyarorszá
gon. História Könyvtár, Budapest, 1995, 63, 125, 179. old. -  2. 
Szakdly F: In: Glósz J., V. Kápolnás M. (szerk.): Tolna mezőváros 
monográfiája. Tolna, 1992,108,119,121,160. old. -  3. Idea Chris
tianorum hungarorum in et sub turcismo. Kiadva 1613, 1616. 
Közli: Kathona József: Fejezetek a török hódoltsági reformáció 
történetéből, Akadémiai Kiadó Budapest, 1974,67. old.

Károly László dr.
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A kísérletező Rácz Sámuel (1744-1807) -  
Adalék az élettan első magyar professzorának 
tudományos tevékenységéhez

Rácz Sám uel 1783-ban lett az akkor még Budán m űködő 
egyetem orvosi karán a „physiologiának közönséges, és 
rendes tanítója” (2). Egyetlen m agyar származású tan á r
ként elindítója a magyar szakm ai és tanítási nyelv kibon
takozásának. Kevésbé köztudott, hogy Rácz tekinthető a 
kísérletes orvostan egyik úttörőjének -  mégha kísérleteit 
inkább a „vak és empirikus”, sem m int a „tudom ányos” 
jelző m inősíti is (1).

Rácz kísérletezgető kedvének nyomait az 1789-ben k i
adott könyvében (2), annak is a nyirokrendszert tárgyaló 
paragrafusaiban találtuk meg. A 18. század utolsó évtize
deire tisztázódott, hogy a nyirokrendszer a vérkeringés
től elkülönült, zárt rendszer. A két csőrendszer anatóm i
ailag a nagy nyiroktörzseknek a nagy visszerekbe való 
beszájadzása által függ ősze. Általánosan elfogadottá vált 
az is, hogy a nyirokerek a felszívódás (resorptio) szol
gálatában állnak. Megválaszolatlan maradt még a nyirok
erek kezdetének -  a legtöbb kutató a (később tévesnek 
bizonyult) nyitott végű perifériás kezdet mellett voksolt 
- , ill. a nyirok keletkezésének kérdése.

Rácz könyvének negyedik részében, annak is a 9. sza
kaszában A Bészívó Erekről cím  alatt tárgyalja a nyirok
rendszert. Nyirok értelem ben a nedvesség, ill. hígság 
szavakat használja. Az„ujjabb hires Anatomikusokra” h i
vatkozva írja, hogy a bészívás (resorptio) csak a vizedé- 
nyek (vasa lymphatica) feladata. Vízedények a tejedények 
(vasa lactea) is, amelyek a bélben keletkezett tejnedves
séget (chylus) szívják fel. Ehhez viszont a tejedényeknek 
egyenesen a bélbolyhokban (Rácz szavával: bojtokban) 
kell eredniük. Ezt sikerült dem onstrálni Rácznak is: „Én 
mégis a kénesőt (higanyt -  K. L.) néha a téjedényekből a 
bojtokba bé-nyomtam, és sehol más tzellákba (üregekbe? 
-  K. L.) kiöntődni nem láttam , melyből az következik, 
hogy a téjedények a bojtokból vesznek eredetet” -  írja a 
312. §-ban.

A m ost említett „kísérlet” inkább tekinthető dem onst
rációnak -  a gondos tanár diákjainak szemléltette a bél- 
bolyhok nyirokereit - , ám a 314. §-ban már igazi kísérlet 
leírása szerepel: Rácz lekötötte a „mejtsatornát” (ductus 
thoracicus), mire a vékonybél nyirokerei kiürültek, 
ugyanakkor a vastagbélen és a húgyhólyagon jelentek 
meg fehér színű erek, „melyeket kénesővel megtöltvén a 
vastag belekbe, és a vizellő hójagba bé vezetni egyné
hányszor az eleven állatokban láttam ”. Ezek az állatok va
lószínűleg kutyák lehettek, legalábbis erre következtet
hetünk egy másik dem onstráció szövegéből. Ennek 
során azt m utatta be Rácz, hogy a ductus thoracicuson

kívül létszik még egy fontos nyirokvezeték, amely a jobb 
kézről és a nyak jobb feléből szárm azó nyirkot szájaztat- 
ja be a jobb „válkóltsvérér”-be (v. subclavia): „.. .ezt én-is 
sok kutyákban láttam, s elkészítettem ”.

Olvasható azonban utalás az emberen végzett experi
m entum ra is. Rácz nem talált kielégítő választ az iro 
dalomban arra , hogy m ikor veszti el fehér színét a 
tejnedvesség, azaz korabeli felfogásban: mikor válik vér
ré? Ezért „külömb-külömbféle órákban vágattam  eret 
sok egészséges embereken” -  írja a 232. §-ban -  s egyszer 
sem látott a vérben tejnedvességet. Rácz ezzel a k ísérleté
vel a híres göttingeni J. F. Blumenbach (1752-1840) m eg
figyelésének általános érvényét vizsgálta. Blumenbach 
ugyanis érvágás során m ár lá to tt tejnedvességet a vér
ben, de az a vér nagyon „gyulladékos” volt. Blumenbach 
észlelése -  véli Rácz, saját kísérletezésére hivatkozva -  az 
egészséges em berre nem vonatkoztatható.

Mint m ár jeleztük, Rácz ism ertetett kísérletei nem  
tekinthetők tudományos experim entum nak a szó Claude 
Bernard-i értelmében. Ám még Bemard, m inden idők 
egyik legnagyobb fiziológusa is az empirizmust a k ísér
leti orvostudom ány fejlődésében szükségszerű szakasz
nak fogadta el (1). Szükségszerű volt e szakasz a m agyar 
orvosi kar viszonylatában is, hiszen Rácz „vak és em 
pirikus” kísérletei nemcsak az adott tananyagot dem on
strálták, hanem  az élettani kutatások korabeli m ódszer
tanát is.

Rácz könyvéből nem állapítható meg, m ennyi erede
tiség volt e kísérletekben -  többnyire más szerzők 
tapasztalásának, állításának utánvizsgálatáról lehetett 
szó. Rácz ugyan gyakran hivatkozik más szerzőkre -  a 
legtöbbször, nyolcvanötször a m ár említett Blumen- 
bachra, ill. negyvenkilencszer Albrecht von Hallerra 
(1708-1777), az újkori fiziológia első nagy összefoglaló
jára - , ám idézési módja tipikusan „antik”. (A róm ai iro 
dalomban általában nem nevezték meg az idézett szöveg 
forrását úgy vélték: már maga az idézés elég m egtisztel
tetés az idézett számára.) A források pontos m egnevezé
sének hiánya m iatt azonban csak részben nehezteltünk 
Ráczra, hiszen könyvét nem tankönyvnek szánta, hanem  
„a magyar Olvasóknak hasznokra” (2).

IRODALOM: 1. Bemard, C.: A haladás a fiziológiai tudomá
nyokban. (ford.: Szenczei L.) In.: Ima az Akropoliszon -  a fran
cia esszé klasszikusai. Európa Kiadó, Budapest, 1977. -  2. Rácz
S.: A Physiologiának rövid Sommája. Pest, 1789.

Kiss László dr.
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Fekete Sándor emlékezete -  halálának 25. évfordulójára

1972. szeptember 15-én -  im m ár huszonöt esztendeje -  
hunyt el Fekete Sándor professzor, a jeles nőrvos és a 
Semmelweis O rvostörténeti M úzeum (1964-től), a Sem
melweis O rvostörténeti Könyvtárral történt egyesítés 
után a Semmelweis O rvostörténeti Múzeum és Könyvtár 
(1968-1971) első igazgatója. Pályafutása legelején nem 
gondolhatta, hogy élete végén olyan intézmény éléről 
vonul végleg nyugalomba, ahol mesterei és pályatársai 
életművét gondozzák, dolgozzák fel az orvostörténelem  
számára. Bizonyos meghatódóttsággal összegezte 1969- 
ben akkori feladatkörét: „.. .A nnak a nagy nem zedéknek 
voltam a tanítványa, amelyhez Tauffer Vilmos, Korányi 
Sándor és még annyi más kiváló orvostudós tartozott. 
Nekem megadatott az, ami igen sokat ér az életben; tan ít
ványa és kortársa lehettem a legnagyobbaknak, szemé
lyesen ism erhettem  azokat, akiknek életműve m a az or
vostörténészek kutatóm unkájának tárgya.”

Fekete Sándor 1885. január 9-én született Nagyváradon, 
ahol apja neves fényképész volt, de nevét a hazai röntgen
történelem is feljegyezte. Ő volt az a fotótechnikus, aki 1899- 
ben a nagyváradi premontrei gimnáziumban berendezett első 
röntgenlaboratórium technikai kérdéseit megoldotta. Fekete 
Sándor iskoláit Nagyváradon végezte, útja innen a budapesti 
Tudományegyetem orvosi karára vezetett. Már másodéves hall
atóként élettanból pályadíjat nyert, amiért tanulmányainak 
efejezéséig Mária Terézia ösztöndíjat kapott. Negyedéves ko

rában Tangl Ferenc élettani intézetében előbb demonstrátor, 
majd asszisztens lett. Tanulmányait mindvégig kitűnő ered
ménnyel végezte, így 1908. március 14-én kitüntetéssel avatták 
orvosdoktorrá.

Végzése után  előbb Klug N ándor I. sz. Élettani Inté
zetének m unkatársa lett és itt írta  Balogh-ösztöndíjjal 
kitüntetett -  figyelemre méltó -  tanulmányát a zsír fel
szívódásáról. A következő évben (1909) már Tauffer Vil
mos m unkatársa a II. sz. Szülészeti Klinikán, ahol -  élete 
végéig mesterének tekintett professzora mellett -  kiem el
kedő nőgyógyásszá képezte magát. Itt m űködött 1921-ig, 
közben -  az első világháború alatt -  katonai szolgálatra 
hívták be. Rövid harctéri szolgálat -  az olasz fronton -  
után  az egyik hátországi katonai kórház parancsnoka lett 
ezredorvosi beosztásban. A háború  után ismét a szülé
szeti klinikán dolgozott, de 1921-ben a Poliklinika nő
gyógyászati-szülészeti osztályának élére került, amely 
osztály a főváros legnagyobb ilyen jellegű részlege volt. 
Évente közel három ezer beteggel foglalkoztak és közel 
500 szülést vezetett le. M űködésének első időszakáról a 
„Három és félezer nőgyógyászati m űtét” című tanul
mányában számolt be 1932-ben az Orvosi Hetilap hasáb
jain. Ez a szám 1955-re huszonötezerre emelkedett.

Egyetemi m agántanári képesítést a szülészet és a nő- 
gyógyászati élettan tárgykörében szerzett 1922-ben, s et
től az időponttól kezdve foglalkozott medikusokkal, 
kapcsolódott be az orvosképzésbe, kezdetben csak heti

három  órában. Tudományos munkássága alapján 1927- 
ben  a szegedi, 1929-ben a budapesti, 1930-ban pedig a 
debreceni szülészeti-nőgyógyászati klinika élére java
solták, míg 1935-ben a budapesti orvosi karon megbízták 
helyettes vizsgáztatónak a szülészet-nőgyógyászat tárgy
körében. Ebben az évben lett a Poliklinika igazgatója is, 
am elyet első nyugdíjba vonulásáig betöltött. A magyar 
nőorvosok legnagyobbjai közé tartozott, am it jelez, hogy 
a M agyar Gynaekológiai Társaság titkára, elnöke és 
díszelnöke volt, számos külföldi társaság választotta 
levelező és tiszteletbeli tagjává. Ezzel egyidőben a nívós 
Excerpta Medica refereló folyóirat nőgyógyászati soro
zatának  lett állandó m unkatársa, így jelentős szerepet 
já tszo tt a magyar nőgyógyászati szakirodalom  nem zet
közi népszerűsítésében is.

A m ásodik világháború alatt m indvégig kórháza élén 
állt és Budapest ostrom a idején nem csak bent lakott, 
hanem  üldözöttek és m enekültek részére biztos m ene
déket biztosított. Politikai meggyőződését bizonyítja, 
hogy 1944 decemberében m egtagadta kórházának Buda
pestrő l való kitelepítését. 1946-ban címzetes egyetemi 
tan á rn ak  nevezték ki, 1952-ben az elsők között elnyerte a 
Kiváló orvos címet. Az új tudom ányos m inősítés beveze
tésével ugyan 1951-ben „elvesztette” addig viselt meg
becsülését, de 1955-ben a Magyar Tudományos Akadé
m ia megítélte szám ára az orvostudom ányok doktora 
fokozatot. Az egykori Poliklinika -  akkor m ár a Szövetség 
utcai kórház -  éléről 1963. október 4-én -  méltatlan 
körülm ények között -  nyugdíjazták, de a m agyar nőor- 
vos-társadalom  felháborodása m iatt is 1964. február 1- 
jén  reaktivizálták és kinevezték a szervezés alatt álló 
Semmelweis Orvostörténeti M úzeum igazgatójának.

Tudományos m űködésének első -  a legnagyobb idő
szakot felölelő -  szakaszában munkássága a nőgyógyá
szat egész területét felölelte. E téren életműve közel fél
ezer cikk, tanulmány és könyv, amelyek közül az első je
lentős nemzetközi elismerést az 1929-ben m agyarul és 
ném etül kiadott -  később több kiadást is m egért -  „A női 
nem ző szervek működése és hatása a szervezetre” című 
könyve aratta. E m unkát a Bp-i Kir. Orvosegyesület 1931- 
ben Balassa jutalom érem m el tüntette ki. Elsőnek alkal
m azta Korányi Sándor eredményei alapján a só- és víz
szegény diétát a terheseknél, míg a nőgyógyászati gyul
ladások kezelésében bevezette a kalcium-terápiát. Ugyan
csak a maga korában jelentősnek számított a legkevesebb 
veszéllyel járó, ún. Fekete-féle N2O narkózis technika nő- 
gyógyászati műtétek esetében. A szülés mechanizmusáról, 
a petefészek működéséről írott tanulmányai és kutatásai új 
irányzatot nyitottak a nőorvoslásban. Munkásságának 
ilyen vonatkozásait ismerteti a M artius-Halban-Sitz: Bio
logie und  Pathologie VII. Kötete.

A Semmelweis O rvostörténeti Múzeum élén új kor
szak kezdődött életében és tudom ányos munkásságában.

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 34. szám 2137



Élete addigi tevékenysége távol állt az elsősorban hum án 
képzettséget igénylő m úzeum építéstől és a közgyűjte
ményi m unka irányításától. Bölcs em berként tudom ásul 
vette, hogy az orvostörténeti m úzeum i munka nem  afféle 
„öreguras időtöltés”, hanem az orvosi és a hum án vég
zettségűek „csapatmunkája”, ahol részéről inkább a szak- 
tanácsadás és az intézmény képviselte az orvosi körök 
fele az igazi feladat. Megnyugvással vehette, hogy helyet
tese és az intézet irányítását végző személy Antall József 
lett, kettő jük között -  a nagy korkülönbség m ellett -  
m egértő barátság formálódott ki. Csak orvosi kérdések
ben érvényesítette „hatalmát”, m ás ügyekbe nem avatko
zott be. Szakirodalmi tevékenységében is új korszak kez
dődött. Az élő orvostudomány szolgálatában eltöltött év
tizedek tudásával és tapasztalatával fogott a rokon terü 
letek vizsgálatához és az o rvostö rténeti kérdések tanul
mányozásához. Hitte, hogy a jövő világát, lényegét csak a 
múlt letisztult modelljén lehet tanulm ányozni, a fejlődés 
törvényszerűségeit így sokkal inkább megismerhetjük 
m int a jelen hétköznapjainak egyszerű általánosításával.

A nagy tudású szülész-nőgyógyász és az orvostör
ténész tevékenysége összhangban állt munkásságában. 
Első orvostörténeti jellegű m unkájá t még 1947-ben, az 
évi Semmelweis-ünnepségen m o n d ta  el a felfedezés cen
tenárium a alkalmából. De Semmelweis maradt végig ku
tatásainak igazi tárgya, vele foglalkozott a legtöbbet. Arra 
törekedett, hogy egy kevésbé rom antikus, de igazibb 
Semmelweis-kép alakuljon ki. Tisztázta Semmelweis sze
repét az 1848-as forradalomban, megvizsgálta a Semmel - 
w eis-doktrina előzményeit és helyét az egyetemes o r
vostörténelem ben, majd a bábaképzés történetét tanul
mányozta, végül nagy m esterének, Tauffer Vilmosnak 
életműve kötötte le figyelmét. Semmelweis és Tauffer, a 
történelm ileg megítélt nagy előd és a nagyra becsült 
mester voltak életének példaképei. Éppen ezért foglalko
zott szívesen munkásságuk kutatásával és ezen a téren

m aradandót alkotott. Igaz, sohasem  tért el igazi szak
területéről, a nőorvoslás történeti vizsgálatától, sohasem  
engedte meg magának, hogy kontársággal vádolhassák a 
későn választott orvostörténelm i kutatásaiban. Ezért is 
tekintette élete utolsó nagy ajándékának a halála előtt 
nem sokkal előbb megjelent Tauffer Vilmos élete és 
m unkásága cím ű monográfiáját, amelyben nem csak -  
dokum entum ok és személyes élményei alapján -  végig
kísérte m estere életútját, értékelhette munkásságát, ha
nem  pontosan elhelyezte a hazai és a nemzetközi nő o r
voslás történetében Tauffer Vilmost. O rvostörténeti 
m unkásságát a Magyar Orvostörténelm i Táraság Weszp- 
rém i István emlékéremmel tün tette  ki, de ennél nagyobb 
ajándéknak és elismerésnek ta rto tta  -  ahogyan többször 
is m ondta -  azt, hogy Semmelweis szülőházának és ham 
vainak „őrzője” lehetett, ami egy szülész számára a leg
nagyobb tisztesség az életében.

Már súlyos beteg volt, am ikor 1971. december 31-én 
végleg nyugalomba vonult, 1972. szeptem ber 15-én hunyt 
el Budapesten.

Zárkózott, önmagáról keveset szóló ember volt, vala
hogy -  akkor -  egy régmúlt világ megtestesítője lett, akit 
kórházában a szigor, de a legmagasabb szakmai követel
mény jellemzett. Beosztott csak „nagy igyekezettel” tu 
dott neki előre köszönni, de ez nem  jelentette azt, hogy 
szakmai kérdésekben ilyen előzékeny lett volna. Tisztelte 
az em bert, kőkemény volt a m unka és a szakmai kérdé
sekben. Egykori beosztottjai rajongtak  érte, a „kívülál
lók” csak addig csodálkoztak ezen, míg nem ism erték 
meg.

IRODALOM: Kapronczay K.: Megemlékezés: Fekete Sándor 
(1885-1972). Orv. Hetil. 1977.813-816.1.: Interjú Fekete Sándor 
professzorral. Eü. Dolgozó, 1969.10. sz.

Kapronczay Károly dr.

Az Ajka-i Magyar Imre K órház fennállásának 25. évfordulója tiszteletére emlékünnepséget szervez, melyre a volt 
m unkatársakat, érdeklődő kollégákat tisztelettel meghívja.

Az ünnepség időpontja: 1997. szeptember 18-20.

Kérjük, hogy részvételi szándékát 1997. szeptember 5-ig a 60-88/311-788/293 számú melléken jelentse be.
Az ünnepi rendezvény részletes program ját tartalm azó meghívót postán megküldjük.

Kórházak, egészségügyi intézmények, tudományos társaságok

sza k m a i p ro g ra m ja it, v a la m in t e g é sz sé g ü g g y e l,  
o r v o stu d o m á n n y a l k a p c so la to s  p á ly á za to k , 
ö sz tö n d íja k  fe lh ív á sa it  15 so r  te r je d e le m ig  

té r íté s m e n te s e n  k ö zö ljü k
az Orvosi H etilap előfizetői részére.

A pályázati h irdetm ények ugyancsak térítésm entesek, 10 sor terjedelemig.
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FOLY ÓIRATREFERÁTUMOK

NEONATOLÓGIA

A pulm onális surfactansrendszer.
Van Golde, I. M. G. (Utrecht): Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 236.

Egészséges ember naponta 25 000 lég
vételt tesz fáradtság nélkül. Az ehhez 
szükséges munka m inim um ra korlá
tozódik az alveolusokat borító  vékony 
surfactansfilm által. Ez a lipid-fehér- 
jeösszetétel teszi lehetővé, hogy kilég
zéskor vékony rétege megakadályozza 
az alveolusfalak teljes összeesését, 
nélküle a Laplace-törvény értelmében 
igen nagy nyomás tenné csak lehetővé 
az alveolusok megnyitását. A surfac- 
tans emellett az alveolaris oedém át is 
akadályozza. A prenatalis tüdő az 
utolsó trim eszterben, a szülés körüli 
időben alakítja ki a surfactanst, mely
nek hiányánál áll elő a koraszülöttek
nél az idiopathicus respiratoricus 
distress syndroma, vagy a koraszülött
kori hyalinmembrán-betegség, mely 
felelős a neonatalis halálozás nagy 
részéért. A disfunctionáló surfactans 
secundáris tényező az adult respira
tory distress syndrom a kialakulásá
ban, ez is ismeretes a nagy halálozás
ról. Nagy eredményeket hozott az 
exogén surfactans preparátum ok te
rápiás alkalmazása, főleg a prematu- 
rus újszülöttek kezelésénél, de újab
ban szerepük az infiltráló pathogenek 
leküzdésében is eredményeket ígér. A 
surfactans fő alkotórészei a lipidek, 
névszerint a phospholipidek, 4 pro
tein van benne, 2 hydrophob, 2 hydro
phil. A lipidek m onom olekuláris fil
met képeznek a folyadék és a levegő 
között az alveoláris felületen. Kilég
zésnél com prim álódik a film, a felü
leti egységen nő a molekulák száma, 
ezáltal csökken a felületi feszültség. 
Nagyobb nyomásnál a telítetlen zsí
rok kinyom ódnak a filmből és a vé
kony filmrétegben több lesz a dipal- 
mitoyl phosphatidylcholin, a felületi 
felszültség közel 0-ra csökken. Belég- 
zésnél a film decom prim álódik, a ki
nyomott lipidek m egint bekerülnek a 
filmbe, a felületi feszültség növekedik. 
A ki-belégzésnél a cyclikus variatio az 
alveolaris felületi feszültségnél bizo
nyított tény. A surfactans rendszer ál
landóan megújul, óránként 10-23%-a 
eltűnik az alveolaris térből de 90%-

ából újfent surfactans képződik. A fe
hérjéik lényeges tényezőt töltenek be 
a felületi filmképzésben, emellett sze
repelnek a serum fehérjék behatolásá
nál az alveolaris térbe és a biofizikai 
aktivitásukkal semlegesítik azokat.

Az alveolaris macrophagok inacti- 
válják és eltávolítják a légutakba beju
tott kis részeket és a patogéneket, me
lyek az aerodynamikus szűrőn át még
is bejutnak a légutakba. A mannose- 
kötő protein felismeri a patogén bac- 
teriumokat és a vírusok felületén levő 
szénhidrátokat és féléves 2 év közötti 
életszakaszban, amikor az anyától ka
pott ellenanyagok m ár nem  védik meg 
őket. Ebben az időszakban a mannose- 
kötő proteinek védelmet nyújtanak és 
elősegítik a patogének agglutinatióját. 
A surfactans hiánynál nagyobb a m un
kaigény a légzésnél. A japán Fujiwara, 
1980-ban bevitt exogén surfactanst a 
tracheába 10 koraszülöttnél, ami hiá
nyos gázcseréjüket gyorsan normali- 
zálta, azóta a módszer hatásossága a 
therapiában számos bizonyítást nyert. 
A neonatalis halálozásban 40%-os ja
vulást okozott és kevesebb lett a pneu
mothorax előfordulása. A syntetikus, 
fehérje nélküli surfactansok, is alkal
mazásba kerültek, de a disznó- és m ar
hatüdőkből előállított természetes sur
factansok hatása gyorsabb. A term é
szetes surfactans használatánál 4 órán 
belül már lényeges javulás jelentkezik. 
Az utrechti neonatológián felvett kora
szülötteknél a surfactans adása előtt 
41,9% volt a halálozás, a surfactans 
adása után ez lecsökkent 27,5%-ra. A 
felnőttkori respiratoros distress synd- 
románál azonban nagy mennyiségű 
surfactansra van szükség, de aerosolos 
formában adva jobb eredményeket 
ígér a drága kezelés.

Ribiczey Sándor dr.

Paritás és a 21 triszóm ia kockázata: 
37110 élveszülés elemzése. Schimmel,
M. S. és mtsai (D epartm ent of Neona
tology, Shaare, Zedek Medical Center, 
PO Box 3235, Jerusalem, Israel): BMJ, 
1997,314, 720.

Az elmúlt két évtizedben világszerte 
gyakorlattá vált a ru tin  amniocentesis 
m inden 35 év feletti gravidánál, a 21

triszóm ia detektálására. Újabb vizs
gálatok azt igazolták, hogy a kockázat 
az anyai szérum  m arkerek (a-feto- 
protein, hCG, ösztriol) és az anyai 
életkor individuális kombinációjával 
jobban becsülhető. A szerzők korábbi 
tanulm ányukban m ár kim utatták, 
hogy a paritás emelkedésével a 21 tri
szómia gyakorisága fokozódik. Jelen 
vizsgálatukban orthodox zsidó popu
lációban elemezték 37110 élveszülés 
kapcsán az anyai életkor és a paritás 
függvényében a 21 triszóm ia gyako
riságát. A populációra jellemző, hogy 
vallási indíttatásuktól vezérelve nem 
veszik igénybe a praenatális gondo
zást és az abortus lehetőségét, magas 
a szülésszám. 35 éves kor felett sok nő 
esik terherbe és szül gyermeket.

Feldolgozták az 1981-1989 között 
kórházukban élve született, 37110 új
szülött adatait (az a-fetoprotein, UH- 
szűrés előtti időszakból) és 54 esetben 
igazoltak 21 triszóm iát (gyakoriság: 
1,46/1000 élve született újszülött, 
1:687). A szülőnőket 5 éves bontásban 
korcsoportokra osztották, paritás sze
rint pedig három  csoportot alkottak 
(prim ipara, m ultipara 2-5  szülés, 
m ultipara 6 vagy több szülés).

A 20-24 éves korcsoportban a mul- 
tiparáknál szignifikánsan gyakrab
ban fordult elő 21 triszóm ia a primi- 
parákhoz viszonyítva. H atszor vagy 
többször szült nők esetében 25-től 44 
éves korig a 21 triszóm ia prevalenciá- 
ja nagyobb volt, m int a m ásik két cso
portban. Az a tény, hogy a 21 triszó
mia rátája 1:38 volt 40-44 éves korú, 
hatnál többször szült nők esetében és 
nem fordult elő 4299 prim iparánál, 
akik 25-44 évesek voltak, erősen azt 
sugallja, hogy az életkor m ellett a pa
ritás is jelentősen befolyásolja a 21 
triszóm ia kialakulását. A paritás kal
kulált szerepe kb. 15% a 21 triszóm ia 
kialakulásában. Mivel a vizsgálatban 
54 triszóm iás újszülött adatait ele
mezték és a korcsoportok, valam int a 
paritás alapján az esetszám az egyes 
csoportokban alacsony volt, további 
vizsgálatok szükségesek a felvetés iga
zolására.

Érti Tibor dr.

Kommentár: D ow n-szindróm a és pa
ritás. Lilford, R. J. (D epartm ent of 
Public Health and Epidemiology, 
University of Birmingham, Birming
ham  В 15 2TT): BMJ 1997,314, 721.
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Schimmel és mtsai orthodox zsidó p o 
pulációban vizsgálva a Down-szind- 
róm a előfordulási gyakoriságát, azt 
állapították meg, hogy az anyai élet
kor mellett a paritás is jelentősen b e 
folyásolja a szindróma kialakulását. 
M ielőtt azonban elfogadnánk ezt a 
megállapítást, fel kell tennünk azt a 
kérdést, hogy az adatok m ennyire ál- 
talánosíthatóak.

Schimmel és mtsai megfigyelésüket 
egy olyan kórházban tették, mely 
kizárólag orthodox zsidó populációt 
lát el. Ez a tény azonban nem zárja ki 
azt a lehetőséget, hogy a populáció 
egyes tagjai m ásutt igénybe vehették a 
praenatalis diagnosztika lehetőségét 
m ár az 1990 előtti években is.

A másik fontos tény az, hogy az 5 
éves életkori bontásban m indig az 
egyes korcsoportok felső határán  
emelkedik jobban a paritás, m íg a 
Down-szindróma gyakorisága expo
nenciálisan nő. Castilla és Paz szintén 
találtak összefüggést magas anyai élet
korban a paritás és a Down-szindróma 
gyakorisága között, de ha az azonos 
életkori csoportokban az átlagéletkort 
is vizsgálták, akkor a Down-szindró- 
m ás újszülöttet szült anyák életkora is 
szignifikánsan magasabb volt.

Végül figyelembe kell venni, hogy 
Schimmel és mtsai tanulm ányában a 
25-40 év közötti prim iparák körében  
nem  fordult elő Down-szindrómás ú j
szülött 4299 szülés kapcsán (atípuso- 
san alacsony kockázatú kontrollcso
port).

Ha mégis van kapcsolat a paritás és 
a Down-szindróma kialakulása között, 
akkor ennek mi lehet a mechanizmusa? 
Nehéz magyarázatot találni, de a leg
valószínűbb feltételezés az lehet, hogy a 
szült nők kevésbé hajlamosak spontán 
vetélésre (beleértve a kromoszóma ká
rosodott magzatokat is).

Érti Tibor dr.

NEPHROLOGIA

Haem odialysált betegek vérnyerési 
típusainak  elemzése. Hirth, A. R., 
Turenne, M. N., Woods, J. D. és m tsai 
(Dept, of Health Menagement and 
Policy, University of Michigan School 
o f Public Health, USA): JAMA, 1996, 
23, 1303.

A betegek haemodialysis kezeléséhez 
olyan vérnyerési hely szükséges, am e
lyik biztosítja, hogy percenként

200-400 ml vér tudjon a vénából a 
kapilláris dialysatorba áram lani és 
vissza. Ez történhet valam ely nagy 
nyaki véna canülálásával (speciális 
vastag canül segítségével), vagy olyan 
arterio-venosus shunt kialakításával, 
amelyek ezt a véráram lást biztosítani 
tudják. A csukló felett-, vagy könyék- 
hajlatban kialakított arteriovenosus 
fistula a Cim ino shunt elnevezést vi
seli, alkotója után.

Amennyiben nem várható, hogy a 
kisarteriának olyan nagy lesz a hoza
ma, ami megfelel a kívánalm aknak, 
vagy egyéb szem pontok m erülnek fel, 
akkor érprotézist ültetnek be s a poly- 
tetrafuoroethylen vagy egyéb „graft” 
biztosítja, hogy távolabbi vastagabb 
vénából a dialysis nővér szám ára 
szúrható helyre kerüljön egy olyan 
vénás véráram , amely biztosítja meg
felelő vérm ennyiség nyerési lehetősé
gét.

A graftnak az az előnye, hogy a be
helyezést követően lényegesen rövi- 
debb idő alatt „érik meg”, m int a fistu
la s így korábban lehet m egszúrni s 
eredményesebb a vékonyabb és bete
gebb érrendszerrel rendelkező vese
elégtelen betegek kezelése.

A vérnyerési hely szövődménye a 
dialysalt betegek között a leggyako
ribb olyan elváltozás, amely m iatt a 
betegeket kórházi kezelésben kell ré
szesíteni s ennek költsége 150 millió 
dollár volt 1990-ben az USA-ban.

Jelen tanulm ányhoz a haem odialy
sis megkezdése utáni 30. napon lévő 
helyzetet rögzítették s akiknek canül- 
jük volt, azokat a fistula csoportba so
rolták.

Két periódust hasonlítottak össze. 
Azt vizsgálták, hogy az USA dialysaló 
állomásain 1986-1987-ben és 1990- 
ben milyen arányban kezelték a bete
geket Cimino fistulán keresztül és 
grafton keresztül. Kutatták, hogy mi 
az egyik, vagy másik vérnyerési m ód
szer oka, illetve azt, hogy milyen té
nyezők befolyásolják az orvosok vá
lasztását.

Az USA-ban 1986-1987-ben a hae- 
modialysalt betegek 51%-át kezelték 
grafton keresztül, ami 1990-re 65%-ra 
emelkedett.

Elsősorban azok kaptak graftot, 
akiknek perifériás vascularis betegsé
gük, vékony ereik, neoplasm ájuk, 
vagy m ájbetegségük volt. Obesitás 
önmagában nem  eredm ényezett elté
rést, de az elhízás nőknél m agasabb 
graft %-kal já rt. Akik felsőfokú vég

zettséggel rendelkeztek, kisebb arány
ban részesültek graft beültetésben. Je
lentősek voltak az USA-n belül a re
gionális eltérések. Egyes régiókban 
kiemelkedő volt a graftok részaránya, 
különösen közép-dél-keleten, ahol 
1990-ben elérte a 85%-ot.

A graftok részarányának növeke
dése összefügghet azzal, hogy egyre 
nagyobb számban alkalmaznak high 
flux dialysatorokat és nagyobb vér
áram ot a kapilláris dialysatorban. Fel
m erült az egyéb betegségek előfordu
lásának növekedése is, mivel egyre 
több és súlyosabb társbetegségben 
szenvedő beteget kezelnek (ilyen lehet 
a diabetes, tum or), azonban más sta
tisztikai adatok ezt nem  erősítették 
meg. A tendencia az utánvizsgálatok 
szerint 1993-ban tovább folytatódott. 
A vérnyerés kialakításának lehetősé
ge persze összefügg az orvosi ténye
zőkkel, nevezetesen azzal, hogy a 
sebészek képzettsége, gyakorlottsága 
melyik megoldást helyezi előtérbe.

Általános vélemény, hogy a fistula a 
fiziológiás állapothoz közelebbi meg
oldás, m int a graft. Ahhoz, hogy idő
ben jó fistulát lehessen készíteni, na
gyon fontos a betegek gondozása s a 
betegek és az egészségügyi személy
zet oktatása. Fontos arra vigyázni, 
hogy azon a karon, amelyiken a fisz- 
tulát akarják kialakítani (gyakorlati 
szempontból inkább a bal csukló le
gyen), a laboratórium i vizsgálatokhoz 
ne történjenek vérvételek, azért hogy 
a vénák fala egészséges m aradjon és 
ne legyen heges. Legalább egy hónap
pal a szükséges használat előtt elké
szüljön a fistula azért, hogy a vénás 
oldal meg tudjon erősödni s biztosí
tani tudja a vérhozam ot. Nem elha
nyagolható a graft ára sem.

Domán József dr.

Diabetes és a hyperton ia  Nagy-Bri- 
tannia  etn ikum aiban, a jövendő 
nephrológiai ellátás szem pontjainak 
figyelembevételével. Raleigh. V. S. 
(National Institute of Epidemiology, 
University of Surrey, Guildford): BMJ, 
1997,374, 209.

Az Egyesült Királyság 19 éven felüli 
lakosságának kb. 4% -a szenved dia
betes m ellhúsban, az egészségügy tel
jes költségvetés 4-5% -a a cukorbeteg
ellátást szolgálja. A diabeteses neph
ropathia legalapvetőbb oka a chroni-
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kus veseelégtelenségnek. Anglia és 
Wales 1988-1992-es adatai szerint az 
Indiában született diabeteses emberek 
m ortalitása 3,5-ször nagyobb a hazai 
(nem bevándorló) lakossághoz viszo
nyítva. Az afro-karib etnikum ú dia
beteses férfi lakosságban 3,5-szeres, a 
karib nők esetében 6-szoros m ortali
tás többletet m utattak az epidemioló
giai adatok. A centrális obesitas, ala
csony fizikai aktivitás, ülő életmód, 
gyakoribb alkohol- és nikotin-fo
gyasztás, a fokozottabb stress (m un
kanélküliség) a legfontosabb kockáza
ti tényezők, melyek felelősek az et
nikum ok gyakoribb NIDDM, illetve 
inzulin resistens állapotának kialakí
tásában. Az ázsiai- és afro-karib cu
korbeteg kisebbség alacsonyabb m ű
veltségi szintje, gyengébb „complien- 
ce-se”,a  nem megfelelő informáltsága, 
az otthoni vércukor önellenőrzés is
m eretének hiánya, a nyelvi kommu
nikációs nehézségek is magyarázzák 
az epidemiológiai adatokat. A hyper
tonia a fehér lakosság 10-20%-os inci- 
denciájával szemben az afro-karib 
populációban 25-35%-os gyakorisá
gú. A chronikus renalis insuff. miatt az 
évente egy személyre jutó bruttó 
(gyógyszerrel együtt) dialízis kezelési 
összeg 27 500 font, a transplantáltak 
esetén az összeg 12 000 font. Az ázsiai- 
és afro-karib etnikum ok 3-4-szer na
gyobb arányban kerülnek „vesepótló” 
eljárás alá a fehér populációhoz viszo
nyítva s a relatív kockázati tényezők is 
lépcsőzetesen növekednek az életko
ruk emelkedésével. Az ázsiai populá
ció 5,8-szeres, az afro-karib népcso
port pedig 6,5-szörös gyakoribb inci- 
denciával esélyes a chronikus renalis 
insuff. kialakulására. A hypertonia 4- 
szer valószínűbb az afro-karib és 2- 
szer esélyesebb az ázsiai populáció 
körében. Az USA-ban az afro-ameri- 
kan népesség adja az összes dializált, 
illetve vesepótló kezelésben részesült 
kb. 30%-át. Az etnikum ok számbeli 
növekedése 1991 és 2001 között továb
bijelentős m értékű arányeltolódást je
lent (angol becslések szerint kb 45%-os 
növekedést) -  a dializált kisebbség fe
hér lakossághoz viszony totál dialízis 
számát illetően. Nehezíti a helyzetet a 
transzplantációs várólista egyre na
gyobb bővülése, miközben a donor 
szolgáltatás (vallási ok, immunológiai 
nehézségek) lehetősége beszűkülőben 
van.

A jövőben a koraibb fázis gyako
ribb előjezése, a pontosabb diabetes

registráció, educatio, diéta jobb szer
vezése, a veseelégtelenség miatt foko
zottabban veszélyeztetett csoportok 
kiszűrése, a háziorvosi ellátás szín
vonalának javítása (a renalis insuff. 
koraibb felismerése), az önsegélyező 
csoportok aktivizálása jelentheti a be
tegek ügyének jobb szolgálatát s egy
úttal az egészségügyi ellátás ökono- 
m ikusabb m űködtetésének lehetősé
gét a kisebbséggel kapcsolatban is.

Tóth Lajos dr.

Az urem iás viszketés naltrexone ke
zelése. Peer, G. és mtsai (Departm ent 
of Nephrology, Ichilov Hospital, Tel 
Aviv Medical Centre, Tel Aviv, Izrael): 
Lancet, 1996,348,1552.

A hosszabb ideje dializált betegek 
nagy része szenved viszketésben. 
Ezen pruritus kezelése megoldatlan. 
Az endogén opioidok szerepet játsz
hatnak  patogenezisében. A szerzők az 
opioid antagonista naltrexone hatását 
vizsgálták hemodializált betegeiknél.

15 súlyos, terápia rezisztens pruri- 
tusban szenvedő hem odializált beteg 
vett részt a randomizált, dupla vak, 
placebo kontrollált kereszttanul
m ányban. Napi 50 mg naltrexonet, 
vagy placebot kaptak. A naltrexone 
vagy palcebo időszak 7 napig tartott, 
7 napos kimosási idővel a két perió
dus között. A pruritust a betegek m ér
ték fel egy vizuális skálán, amelyen 0- 
tól (nincs pruritus) 10-ig m érték a 
viszketés erősségét és m eghatározták 
a napi átlagos értéket. (Ébrenlét alatt 6 
óránként jelölték a viszketés erőssé
gét.) A tanulmány során m érték a 
hisztam in és béta-endorphin szinte
ket és a spontán és a stim ulált baso
phil hisztam in felszabadulást. A nalt
rexone kezelés végén az átlagos p ru ri
tus pont 2,1 a naltrexone-placebo és
1,0 volt a placebo-naltrexone csoport
ban. A kezelést megelőzően 9,9 pont 
volt.

A plazm a béta-endorphin szintek 
norm álisak voltak és a kezelés során 
nem  változtak. A plazm a hisztamin 
szint magas volt (átlag 2,32 ng/ml, 
norm ál 1,0) és naltrexone adása után 
csökkent (1,8 ng/ml).

A basophilek stim ulálása inter- 
leukin-3 plusz IgE antitestekkel nagy- 
m ennyiségű hisztamin felszabadulást 
eredményezett. A növekedés 19,3%- 
os volt, összehasonlítva az 5 normál

kontrollal, ahol 16,3% volt. A basophi
lek inkubációja naloxonnal, egy m á
sik opioid antagonistával, megelőzte 
ezt a hatást. A spontán h isztam in sec- 
retióra a naloxone nem  volt hatással. 
A vizsgált betegek hisztam in szintje 
magas volt. A magas plazm a hiszta
m in szint jelentősége nem  tisztázott a 
viszketésben. M indazonáltal egyetér
tés van abban, hogy a hisztam innak 
kulcsszerepe van a p ru ritusban , bár 
az antihisztam inok ineffektívek.

A dializált betegek bőrében  nagy 
szám ban figyelhetők meg mastocy- 
ták. A basophilek ugyanúgy, m int a 
m astocyták stim ulálásra hisztam in 
kiáram lással reagálnak. A vizsgálat
ban a naloxone szignifikánsan meg
előzte a stimulált hisztam in kiáram 
lást.

A naltrexone hatás valószínű 
m echanizm usa a dializált betegek 
pru ritusának  enyhítésében a hiszta
m in kiszabadulás gátlásán keresztül 
tö rtén ik  és nem az antiopioid hatás 
útján. A szerzők nem tudják, hogy a 
kezelés hosszabb időn keresztül alkal
m azva is ilyen hatásos-e és nem  ala
kulnak-e ki mellékhatások, vagy ad- 
dikció.

Harsányi Judit dr.

NEUROLÓGIA

Vezető világlapok a m a orvosát érin 
tő  kérdésekről. Hogyan m űködik  az 
em beri agy? (Szerkesztőségi cikk).
Der Spiegel, 1997,12, 186.

[Refi: A z alábbiakban referálásra ke
rülő cikk nagy része azzal az elméleti 
és gyakorlati, betegekkel foglalkozó  
kutató m unkán alapul, am elyet a né
metországi Kölnben lévő M ax Planck 
Intézet fizio-pszichológusa, Hans 
Markowitsch professzor és m unkatár
sai végeznek.]

M anapság a m odern agydiagnosz
tika kutatóeszközeivel, így a pozitron 
emissziós tomográfiával (PÉT), vizs
gálhatók, lokalizálhatok azok az agyi 
területek, amelyekben a tuda tta rta 
lom beolvasásra kerül, archiválódik, 
szortirozódik, ahonnan kiolvasásra 
kerül, vagy ahol blokkolódik. A PÉT 
során színes kom puterm onitoron je
leníthető meg, hogy m űködés köz
ben, így például a m egtanultak, vagy 
átéltek felidézése során, m elyik agy
rész aktiválódik. M arkowitsch pro-
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fesszor szerint az emberi agyban leg
alább négy, különböző tároló re n d 
szer van, amelyek meghatározott ta r 
talm akért felelősek. Ezek a követke
zők: 1. Az „epizodikus”, vagy „önélet
rajzi” gondolkodás őrzi valam ennyi, 
személyes élményt és azok között is 
különösen erősen azokat, amelyek 
átélését erős érzelmek kísérték. Helye: 
az agykéreg. 2. A „tudásrendszer” ta r 
talm azza az általános és érzelmileg 
semleges ismereteket a világról és té 
nyekről. Ezek közé tartoznak pl. a 
közlekedési szabályok, az arcfelis
merés, vagy a telefonszámok. Helye: 
ugyancsak az agykéreg. 3. A „proce- 
durális” gondolkodáshoz tartozik  a 
cselekvések és mozgások lefutásával 
kapcsolatos m inta, melyeket gyakran 
hosszadalm as gyakorlással sajátít el 
az ember. Ilyen pl. a kerékpározás, az 
úszás, a táncolás, vagy a hangszeres 
játék elsajátítása. Helye: a kisagy és a 
bazális ganglionok. 4. „Priming”-nek 
nevezik a kutatók azt a tudati re n d 
szert, amely az érzékszervi benyom á
sokat (színek, formák, szagok) tárolja. 
Amikor egy adott személy egy ilyen 
benyom ást újra átél, akkor felidéződ
nek benne a régebbi emlékek. Helye: 
az agykéreg szenzoros részei. A k u 
tatók még nem  ismerik, hogy a gon
dolkodási nyomok (engrammák) az 
agyban hogyan manifesztálódnak. 
Biztos azonban, hogy valam ennyi 
tudatos ism eret a nagyagykéregbe 
„gravírozott”. Az emlékezési képesség 
az evolúció során, mint életfenntartó 
és életmeghosszabbító m echanizm us 
alakult ki. A felsorolt négy gondol
kodási rendszer azonban nem  válasz
tódik el egymástól élesen, hanem  
nagyon komplex módon együ ttm ű
ködik. Az általános ismeretek a bal 
agyféllel kapcsolatosak, míg a szem é
lyes emlékek a jobb agyi féltekével. Az 
agyba jutás során szinte valam ennyi 
inform áció áthalad a limbikus ren d 
szeren, ahol aszerint szortírozódnak, 
hogy m i a tartalm uk. Úgy az in fo rm á
ció bejutásakor, mint a felidézéskor 
ezek áthaladnak az agynak olyan, 
gyakran igen kis méretű kapcsolóál
lom ásain (hasonlóan ahhoz, ahogy a 
bor folyik át az üveg nyakán), am e
lyek sérülése egy illető személynél 
hatalm as emlékezetkiesésekkel jár. 
Álljon itt Markowitsch professzor n é 
hány klinikai esete is: Egy orvospro
fesszor a középagyban lévő, alig n é 
hány m illim éter nagyságú sérülés 
következtében csak azon dolgokra

emlékszik, melyek legalább 15 évvel 
ezelőtt tö rtén tek  vele. Egy üzletem 
bernél lovaglás közbeni bukás követ
keztében m egsérült a nagyagy jobb 
halántéktáji része. Az illető szám ára 
ennek következtében az önéletrajzára 
vonatkozó tudattartalm ak elvesztek. 
Nem tudott emlékezni a családjára, 
sem a foglalkozására. Ennek ellenére 
m egm aradtak nála az emóciókkal 
nem járt ism eretek. Markowitsch és 
kollégái nem  hisznek a pszichoanali
tikus Freud-féle koragyermekkori 
morális shockban. A négy év alatti ko
rú gyermekeknél ugyanis a nagyagy
kéreg fejlődése még közel sem zárult 
le. Csak ezen életkor után alakul ki a 
végleges nagyagykéreg, amely az ön
életrajz ta rta lm ú  tudatért felelős.

Dervaderics János dr.

Trombolysis közvetlenül az agyin- 
farctus u tán: békés befejezés, vagy 
fokozódik az infarctus? Koudstaal, P. 
J. és mtsa (Rotterdam , Utrecht): Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140,2263.

Hollandiában évente 20 000 agyin- 
farctus tö rtén ik  első ízben. Fele meg
hal, vagy kom olyan károsodott m a
rad. Tetemes részüket beutalják kór
házba. Általában a kórházba kerülés 
ideje a panaszok jelentkezésétől szá
mítva 4 óra. A beutalási százalék kor
látoltsága és a beutalásig eltelt idő 
hossza m utatja, hogy általában nem 
tartják kezelhetőnek a betegséget. A 
therapiás nihilizm us feltehetően rö 
vid időn belül véget fog érni, a trom - 
bolytikus th. lesz valószínűleg az új 
kezelés. A trom bolytikus th-t m ár 40 
évvel ezelőtt javasolták és pár kisebb 
vizsgálattal próbálkoztak. Az eredm é
nyek azonban negatívak voltak, ko
moly vérzési komplikációkat okoztak, 
hosszú időbe került, míg a kutatók bá
torságot nyertek az újabb vizsgálat
hoz. A trom bolysis közben új biztatást 
kapott, egyrészt a CT alkalmazásával 
m egbízhatóan megkülönböztetés vált 
lehetővé az agyinfarctus és az intrace- 
rebrális vérzés között, másrészt a neu
rológusok a trom bus által elzárt erek 
„m egnyitásában” újabb meggondolá
sokra tettek szert, akár a kardiológu
sok a m yocardium  infarctusánál. Elő
ször is az agyi artériák  elzáródásánál 
nem az arteriosclerosisra ráépülő 
trom bosisról van szó, hanem az érhá
lózat proxim álisabb részében történő

trom bo-em boliáról. Az a. carotis in- 
ternából, a szívből, vagy az aortából és 
elég gyakran m inden orvosi be
avatkozás nélkül átjárhatóvá válik az 
ér, amit angiographia és ultrahang 
vizsgálat m utatott ki az a. cerebri m é
diában, az infarctus utáni 6 órán 
belül. A hirtelen reperfusio veszélyek
kel járhat, agyoedema, agykizáródás, 
hem orrhagiás infarctus képződés, 
vérzés, esetleg távol az infarctustól. Az 
idegsejtek rendkívül érzékenyek az is
chaemia iránt. Állatkísérletek bizo
nyítják, hogy az elzáródás körül hely
rehozhatatlan károsodás keletkezik az 
agyszövetben, de az ún. „penum brá”- 
ban még m aradnak életképes neu- 
ronok. Még nem  bizonyított, hogy 
embernél is vannak-e ilyenek, nélkü
lük az erekben az áramlás túl későn 
fog megindulni. Előző év m ásodik fe
lében az új eredmények a streptoki- 
nazével következtek. Egy órával az in 
farctus után i. V. 1,5 millió egység 
beadva nagyon nagy túlhalálozást 
okozott az agyi vérzések következ
tében, ezért idő előtt befejezték a vizs
gálatot. Az ausztráliai vizsgálat ered
ményei még ismeretlenek, de az olasz 
vizsgálatnál az acetylsalicylsav 300 
mg-jának 10 napig való adása is lé
nyegesen fokozta az intracerebralis 
vérzéssel a halálozást. Érdekes m ódon 
6 hónappal a kísérlet után, a streptoki
nase és placebos csoport között az 
életbenm aradás, ill. rokkantá válás 
között nem volt különbség kim u
tatható. A streptokinazés csoport 
kezdeti túlhalálozását kompenzálta a 
későbbi túlélők komoly invaliditása. 
Nemcsak a The Lancetben nyilatkoz
nak úgy a megfigyelők, hogy a korai 
halálozással szem ben a későbbi h an 
dicap jelentkezik, azoknál, akik a ke
zelést túlélték. A szöveti plasminogén- 
aktivátorral való kezelés (0,9 vagy 1,1 
mg adva testsúlykg-onként) eredm é
nyeit nemrég közölték. Egy kísérlet 
Európában 620 betegnél történt, hat 
órán belül az agyinfarctus után. 
Megint több volt az intracerebralis 
vérzés, mint a placebosoknál és a 
fatálisán végződő agyoedema is gyak
rabban fordult elő, mint a placebos 
csoportban, de 3 hónap múlva a halá
lozásban, segítségre szorulásban m ár 
nem  meggyőző a különbség. Több re
ményt nyújtottak az American Na
tional Institutes of Health (NIH) 
eredményei, melyeket 634 betegnél 3 
órán belül végeztek alteplasével és 
placeboval és a 3 hónapos ellenőrzés-
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nél kisebb volt az alteplasés csoport
ban a halálozás, de az agyoedema 
éppoly gyakori volt. Az új vizsgálatok 
szerint a trom bolytikus th. acut agy- 
infarctus után  kockázatos lehet. A leg
nagyobb veszélyt az infarctus utáni 
idő jelenti, de az agyszövet elváltozása 
és a véralvadék az a. cerebri m édiában 
jelenti a legnagyobb veszélyt. Ameri
kai kísérlet szerint az alteplase gyor
sabb alkalmazásánál a beteg állapota 
jobb, m int a későbbi alkalmazásnál. 
Kilátás van, hogy egyeseknél segít a 
koraibb kezelés, később ez rem élhető
leg olyan hatású lesz, mely a többsé
gen fog segíteni.

Ribiczey Sándor dr.

Az am yotrophiás lateralis sclerosis 
kezelése riluzollal. Wokke, J. H. J. 
(Utrecht): Ned. Tijdschr. Geneesk., 
1996,140, 2265.

Amyotrophikus lateral sclerosis úgy 
ismert, m int a legsúlyosabb neuroló
giai megbetegedés, mely ellen nincsen 
orvosság. A diagnózis és a prognosis 
megbeszélése a betegekkel mindig 
drámai feszültséggel jár. Hogy nincsen 
kilátás a kezelésére, megnehezíti a ke
zelők dolgát. Az elmúlt években a palli
ativ therápiában történt előrelépés, 
mely megjavítja az élet minőségét, 
m int pl. a katéteres táplálás, időnként 
segítség a légzésnél. A rehabilitációs 
központokban rehabilitációs orvosok, 
fiziotherapeuták, ergotherapeuták, lo- 
gopedisták, társadalmi munkások, 
psychológusok nélkülözhetetlenek a 
kezelési terv felállításánál és egyénileg 
a betegeken való segítségnyújtásban. A 
felvilágosításban pedig a Holland 
Izombetegek Egyesülete nyújt segít
séget. 1996. jún-ban lett a riluzol 
(Rilutek) rendszeresítve az amyotro
phiás lateralis sclerosis (ALS) kezelés
ben, ezáltal lehetővé vált a kurativ ke
zelés, bár a gyógyszerhatás rövid távú 
és korlátozott, mégis csakhamar stan
dard kezeléssé fog válni.

Szerző a betegség pathogenesisét 
és a riluzol kezelést ismerteti. Az ALS 
a motoros neuronok betegsége, angol 
nevén „m otor neuron disease”. Az agy 
gyrus praecentralisban levő centrális 
m otorikus neuronok degeneratiój a 
hypertoniához, finom mozdulatok 
véghezvitelének képtelenségében hy- 
perreflexiához vezet. Az elülső szar
vakban levő perifériás m otorikus

neuronok megbetegedése fascicula- 
tiókat, izomgörcsöket, atrophiát és 
gyengeséget okoz. Fiiaknál gyako
ribb, az inciedentia 1,5-2,0 per 
100000 évente. Általában 55-60 éve
seknél, de 4%-ban 30 éven aluliaknál 
és 11%-ban 70 éven felülieknél jelent
kezik. A betegek kb. negyedrészénél 
csak nyelésnél, beszédnél kezdődik a 
panasz, a betegek 50%-a van 36 hónap 
után még életben. Általában 1,4 év a 
dg-tól szám ított életbenm aradás ide
je, ez függ az életkortól és főleg a 
légzési központ működésétől. Az ALS 
dg. É. Am erikában az első tünetektől 
szám ított kb. 12 hónap után, Hollan
diában 10 hónap után állítódik össze, 
ez megfelel a beteg életbenm aradási 
idejében az egyharmadnak. Ha egy 
m otorikus ideg elpusztul, az defini
tive elpusztul, de túlélő idegek újból 
képesek beidegezni denerevált izmo
kat. Értelmes dolog tehát idejében 
megvédeni az elhalóban lévő idege
ket. Az ismeretlen pathogenesis miatt 
sokáig nem  lehetett gyógyítani az 
ALS-t, de m ost 2 hypothesis lehetővé 
tette a gyógyítást. Áz egyik elmélet 
szerint az O2 gyökök túlképzése okoz
za a betegséget és a családi előfor
dulást. A SÓD (superoxyddismutese) 
enzym detoxyifikálja a superoxydot 
és előáll az O2 gyöki form ája, mely 
károsítja a proteint és lipideket. A 
neuronok selective túlérzékenyek az 
enzym dysfunctiójára. Az antioxidán- 
sokkal történő kezelés eredm ények
kel jár. Egy másik hypothesis szerint a 
sejtek az extracellularisan halmozódó 
glutathion neurotransm itter iránt sti
mulálva túl sok calcium ion beáram 
lása m iatt enzymek aktivizálásával 
cerebrális ischaémiát és chronikus 
degeneratív idegmegbetegedést okoz
nak. ALS betegnél tényleg extracellu- 
lárisan felhalmozódik a glutamát 
mennyisége. Ez is m ódot nyújt a be
avatkozáshoz. A riluzol ugyanis 1985 
óta áll rendelkezésre és glutamatgátló 
hatású. Kezdetben vizsgálták anticon- 
vulsív és emlékezetjavító javítását, de 
újabban a riluzol antiglutam at hatá
sának elemzése áll előtérben (gátolja 
a glutam átnak a presynoptikus lead
ását). Több vizsgálat bizonyította a 
gyógyszer védő hatását. Orálisan 
bevíve gyorsan jut a májba és ott me- 
tabolizálódik. 363 önkéntesen és 1365 
psychiátriai-neurológiai betegnek be
adva komoly irreversibilis mellék
hatást nem  okozott és placebóval ösz- 
szehasonlítva astheniát, émelygést,

légzésfunctió csökkenést, szédülést, 
okozott, mely hatás a dozírizástól füg
gött. A laboreredményeknél a serum- 
transam inasék aktivitását fokozta, a 
norm ális három szorosára. Nagyszá
m ú betegen és önkéntes egészsége
seken kipróbálva a rizudol hatása jó 
nak m ondható. A túlélésre való ked
vező hatás nem megy párhuzam osan 
az izom erő fokozódásával. Az ered
mények nem túl nagyok, m indeneset
re az eddigi nihilizmus m egszűnt, és 
új fejlődés várható a kezelés terén. A 
riluzol kezelés betegenként és évente 
8000 Guldenbe kerül, de az eü. m i
niszter az évi 150-450 beteg kezelésé
hez elegendő pénzügyi alapot bizto
sít. Ideg-növesztő tényezőkkel együtt 
adva a riluzol éra biztató kezdetet je
lent.

Ribiczey Sándor dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin 
tő kérdésekről, az Alzheimer-beteg- 
ség ösztrogén kezelése. (Szerkesztő
ségi cikk). Newsweek, 1996. augusztus 
26., 46. oldal.

Az időskori betegségek közül az USA- 
ban a legtöbben az A lzheim er-kórtól 
félnek. Ez a betegség bárk it érinthet, 
függetlenül a diétától, vagy az élet
stílustól és a hatásos kezelése egyen
lőre csak álom. Először állatkísérle
tekben m utatták ki, hogy az ösztrogén 
kedvező hatással van az agyi sejtek 
épségére. Idősebb nőknél is megfi
gyelték, hogy azok között, akik ezt a 
horm ont kapják, az Alzheimer-beteg- 
ség ritkábban lép fel. 1996 nyarának 
végén számolt be a New York-i Co- 
lum bia-Presbyterian M edical Center 
egy ötéves vizsgálatról, amelynek 
során 1124 idősebb nőnél vizsgálták 
az ösztrogén hatását az em lített kór
képre. A tanulm ány kim utatta, hogy e 
betegség meg azoknál is ritkábban  lép 
fel, akik az ösztrogént csak rövidebb 
ideig kapták és a hosszabb ideig tartó 
kezelés nagyobb védettséget biztosít. 
A vizsgálatba olyan nőket vettek fel, 
akik legalább 70 évesek és Alzheimer 
m entesek voltak. A kutatók kikérdez
ték őket az ösztrogén használatáról, 
m ajd időről-időre vizsgálták szellemi 
állapotukat. A vizsgálatba felvettek 
közül azoknak, akik soha nem  kaptak 
ösztrogént, az említett betegség 16 
százalékban lépett fel a megfigyelési 
időszak alatt, míg a osztrogénnel ke
zeltek közül mindössze 6 száza-
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lékban. Közülük is csak 2 százalékban 
azoknál, akik ösztrogént m ár több, 
m int egy éve kaptak. A ku tatók  ter- 
mésztesen nem  javasolnak m egelőző 
klinikai vizsgálat nélkül ösztrogén ke
zelést az Alzheimer-kórra. A h o rm o n 
nak m indenesetre kedvező hatása van 
a nők szívének és csontjainak á llapo 
tára és a leírtak  alapján még egy okkal 
több van arra, hogy idősebb nők  ilyen 
kezelésben részesüljenek.

Dervaderics János dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. Az Alzheimer-kór ko
rai diagnosztikája PET-val. Rogers, A. 
(újságíró, USA): Newsweek, 1996, 
április, l.,48 . oldal.

Az Alzheimer-kór a gondolkodás és 
az emlékezés szempontjából olyan 
hatással van az agyra, mint a k irad í- 
rozás: a betegeknél súlyos dem entia  
alakul ki. A betegség okai egyelőre is
meretlenek. Ismert azonban, hogy 
azoknál, akiknek ApoE4 (apolipopro- 
tein E 4) génjük van, gyakrabban lép 
fel ez a betegség. A betegeknél csök
ken az agy bizonyos területeinek ak
tivitása. 1996. tavaszán a New England 
Journal of Medicine-ben Eric Rem ain 
és m unkatársai (Good Sam aritan  
Regional Medical Center, Phoenix, 
USA) szám oltak be pozitron em isszi
ós tom ográfiával (PET) végzett agyi 
funkciós vizsgálatok eredm ényéről 
olyan 50. és 62. életévük között lévő 11 
személynél, akik két m ásolattal ren 
delkeztek az ApoE4 génből, a családi 
anam nézisükben előfordult az Alzhei
mer-kór, de ők maguk gondolkodá
sukat illetően még semmi jelét nem  
m utatták ennek a betegségnek. A PÉT 
azonban náluk is kim utatott olyan, 
csökkent aktivitású agyi területeket, 
amelyek Alzheimer-kórban fordulnak 
elő. M indebben nincs semmi különös, 
hiszen az Alzheimer-kór sokkal h a 
marabb megkezdődik, mielőtt azt egy 
orvos hagyományos m ódon diag
nosztizálni tudja. Az em lített tan u l
mány igazi jelentősége abban van, 
hogy rám utat arra: az orvosoknak ma 
m ár a rendelkezésükre állnak olyan 
diagnosztikus lehetőségek, melyek 
segítségével a betegség még azelő tt d i
agnosztizálható, mielőtt bárm iféle 
morfológiai károsodást előidézett 
volna. Feltételezhető, hogy egy te rá 
piás próbálkozás ebben az időszak

ban hatásosabb, m int később. Mindez 
azért is lényeges, m ert az összes, m a
napság létező, vagy fejlesztés alatt álló 
gyógyszer hatása arra irányul, hogy 
leállítsa a betegséget, azaz visszafordí
tani m ár nem  képes azt.

Dervaderics János dr.

Ictust okozó carotis dissectio migré
nes gyermekben. Ganesan, V., Kirk- 
ham, F. J. (Neurosciences Unit. Insti
tute of Child Health. Woltson Centre, 
London WCIN 2AP Great Britain.): 
Brit. Med. J., 1997,314, 291.

A gyermek- és serdülőkori ictusok 
(stroke) közel fele tisztázatlan m arad 
az elégtelen vizsgálatok miatt. Szer
zők 115 betegének 6%-ában artériás 
dissectio volt a kiváltó ok.

15 éves, hosszabb ideje migrénes, 
balkezes fiú a jobb occipitális tájon 
contusiót szenvedett, rövid eszmélet- 
vesztéssel. M ásnap átm eneti baloldali 
féloldali tüneteket és tartós homályos 
látást észleltek. MR felvételen kóros 
nem látszott. Hemiplegiás m igrénnek 
vélték. A tünetek  72 óra múlva vissza
tértek, rom lottak. A sérülést követő 5. 
napon m egism ételt MR-rel a jobb a. 
cer. media terü letén  infarctust m utat
tak ki. A ngiogram m on a jobb a. caro
tis interna dissectiója volt látható. 
Féléves anticoagulans kezelés és ta r
tós fizikotherapia mellett járóképes 
lett, de bal keze plegiás maradt.

Gyermek- és ifjúkorban a cervico- 
cephalicus erek dissectiója létrejöhet 
spontán, gyakoribb enyhe fejtrauma 
után. Gyermekekben az elülső érterület 
sűrűbben károsodik. Veszélye migré
nesekben kétszeres, főként contracep- 
tivumot szedő fiatal felnőtt nőkben.

Hasonló tünetek esetében igen ala
pos, az érrendszerre és vérállandókra 
terjedő vizsgálatokra van szükség, mig
rén csak „m aradék” diagnosis lehet. Ezt 
sokan nem tudják. Ha az MR nem visz 
dűlőre, az angiographia döntheti el a 
kérdést, m int szerzők esetében is. Az 
antioagulans kezelést azonnal meg kell 
kezdeni, m ár kialakult infarctusban ha
tása erősen vitatható.

M áttyus Adorján dr.

Vegetáló állapot. M inderhout, J. M. 
(Zutphe, U trecht): Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2387.

Pár hónapja a Royal Hospital for 
Neurodisability (London) egy 20 
ágyas rehabilitációs központjában je
lentették, hogy rossz diagnózissal ke
zeltek vegetáló állapotú betegeket. A 
betegeknél 1992-1995 között vegetáló 
állapotot állapítottak meg. A bíróság 
dönt arról hogy a szondán át való tá 
plálást abbahagyhatják-e. A bejelen
tést követő vizsgálat során a 41 beteg 
közel 10 vegetáló maradt, 13 ellenben 
kom m unikálhatóvá vált és 17-nél 
(43%) az állapot nem volt „vegetáló”, 
m ert vakság vagy romlott látóképes
ség volt a helytelen diagnózis oka. 
Többüknél napokon belül lehetővé 
vált a kom m unikáció, bár néhányuk- 
nál jelentősen hosszabb időre volt 
ehhez szükség. A 17 beteg közül 15 
minimális ingerekre minimális m oz
dulattal tudott igent, vagy nem et je
lezni, egyszer- vagy kétszer egy gomb 
megnyomásával, az alfabéta felhasz
nálásával egyszerű szavakkal tudott 
komm unikálni, 2 beteg szemmozga
tással tudott jelezni. 17 beteg ko
molyan korlátozva volt, de kapcsola
tot tudott ta rtan i a külvilággal. Szer
zők szerint a vegetáló állapot dg-t 
gyakran alkalmazták intézetükben 
felelőtlenül. A tudatosság m egállapí
tásánál sokak observatiójára van 
szükség, a fizioterapeuta és ergothera- 
peuta megfigyeléseire. A vegetatio 
gyakran hasonlít a comából való ö n 
tudatra ébredésre, néha ez hosszú 
ideig tarthat, néha évtizedekig, az idő 
az agysérülés nagyságától függ, az 
eredmény néha csekély, egy gomb- 
nyomásnyi jelenthet igent, vagy ne
met, és ez az állapot állandósulhat 
néha 6 hónapon egy éven át tarthat. A 
kezelés befejezése ilyenkor a halált je
lenti. A folyadék és táplálék nyújtásá
nak m egtagadása nem okozhat szen
vedést a betegnek, de a teljes egészség 
visszanyerése teljesen kilátástalan le
het. Feltételezhető, hogy a beteg sem 
akarhatja az ilyen életbenm aradást, 
különösen akkor nem, ha ez m ások 
számára állandósult szenvedést okoz. 
Végül csak a szemmozgással tudja bi
zonyítani az öntudatát és csak reaktív 
feltett kérdésekre tud felelni. A vege
táló élet gyötrelem  nélküli befejezése 
ilyenkor megengedhető, m ert a csalá
dot nagyobb szenvedésektől m enti 
meg. A kórházból az ápolási otthonba 
való áthelyezésnél a családnál fel
merül a kezelés abbahagyásának gon
dolata. Az áthelyezés kapcsán erre kell 
felhívni a család figyelmét. Az esetle-
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ges félévnyi-évnyi életbentartás gon
dolatának felvetésével a család rá
ébred a való helyzetre. A határozatho
zatalt a pozitronem issziós-tom ográ- 
fia is alátámaszthatja.

Ribiczey Sándor dr.

ONKOLÓGIA

A ngiostatin. A tum or angiogenezisé- 
nek biológiai gátlószere. Thimme, R., 
Spangenberg, H.-C. és Blum, H. E. 
(Freiburg, Németország): Dtsch. med. 
Wschr., 1997,122, 413.

A legtöbb rosszindulatú daganat hó
napokig V. akár évekig alig növekszik 
abban az esetben, ha ún. praevascularis 
fázisban van, pontosabban hiányzik a 
vascularizációja. Ha viszont megindul 
az ereződése, akkor gyorsan növekszik 
és az áttétképződés is megindul. Maga 
a prim aer tumor is képes arra, hogy ezt 
a folyamatot lefékezze. Az emberi 
pathológiában ham ar felismerhetők, 
ha a pr. daganatot eltávolították, akkor 
a metesztazisok gyorsan szaporodtak 
és nagyságuk is növekedett. Ha viszont 
nem nyúltak hozzá, akkor az állatok 
esetében azok túlélése meghosszabbo
dott, mivel az áttétek nagysága és szá
ma lényegében változatlan maradt.

Ezek szerint a pr. tum or képes a 
metasztázisokban az angiogenezist gá
tolni. Ennek a jelenségnek a magya
rázatára felvetődött egy keringő anti- 
angiogenetikus faktor jelenléte, ami a 
pr. dagantból szabadul fel. Maga az an
giostatin (A.) 38 kDa molekulasúlyú fe
hérje és szekvencia homológja hasonló 
a plasminogen egyik fragmentumá
hoz. A plasminogén viszont az angio- 
genesist nem befolyásolja. Az A.-t ter
melő szerv V. sejtek nem  ismertek. 
Maga a pr. tumor közvetlenül termel
hetne A.-t, vagy általa egy olyan pro
tease szabadulna fel, melynek révén az 
A. a palasminogénből keletkezik. Hatá
sát az endothelsejtek proliferációjának 
a fékezésével fejti ki, ami in vitro, de in 
vivo is kimutatható. Immunológiai fak
toroknak ebben a folyamatban nincs 
szerepük mivel a gátlás B- és T-sejt- 
hiányos egerekben is létrejött. Direkt 
hatása az A.-nek a tumorsejtekre vi
szont nincs, mivel az áttétek proliferá- 
ciója a pr. daganat mellett és ennek 
eltávolítása után egyaránt kifejezett 
volt. Emellett viszont az apoptosis, 
megtartott pr. daganat m ellett és az A.

szintézis jelentősen emelkedett. Az 
apoptosis-indukció mechanizmusa 
viszont nem  ismert. Elképzelhető, 
hogy hatása indirekt úton érvényesül, 
mivel képes meggátolni az éren- 
dothelben term elődő növekedési fak
torokat, melyek a daganat sejtek 
számára szükségesek. Az A. felezési 
ideje elég hosszú, mintegy két és fél 
nap. Ezzel m agyarázható pl., hogy 
nemcsak lokálisan hat a pr. daganatra, 
hanem  a távoli áttétek neovaszkula- 
rizációját is képes gátolni.

Mivel hum an plasmimogen proteo- 
litikus hasításával sikerült. A.-t szinte
tizálni, lehetővé vált em beri tum o
rokra való hatását egérkísérletekben 
vizsgálni. Egereknek gyorsan szapo
rodó emlő-, kólón- és prostata-carci- 
noma-sejteket adtak be, majd utána 
A.-t. Kiderült, hogy az emlő-cc.-s sej
tek növekedését 95%-ban, a colon- 
carcinom ásokét 97%-ban és a prosta- 
ta-carcinomás sejtekét 100%-ban gá
tolta. Maga a plasminogén hatástalan 
volt. Szövettannal is sikerült igazolni 
az apoptosis ráta növekedését, míg a 
proliferációs rá ta  nem változott. A da
ganatokban neovaszkularizációt nem 
sikerült kim utatni. Emberre vonat
koztatva ez annyit jelentene, hogy a 
pr. tum or A. termelésével gátolja a 
metasztázisok növekedését, ha a pr. 
daganatot eltávolítják, akkor viszont 
ez a folyamat felgyorsul. Mindez a 
klasszikus onkológiai terápiás be
avatkozásokon kívül új terápiás p rin 
cipium lehetőségét veti fel. Maga a 
gátlás az angiogenetikus kaszkád kü
lönböző fokain érvényesülhet. Pl. 
olyan angiogenetikus faktorok elvá
lasztásának a gátlása, melyek a gátló 
angiogenetikus faktorokat stim ulál
ják, vagy éppen meggátolják a pro- 
teasek felszabadulását.

A.-el fiziológiás anyaghoz jutottak, 
ami könnyen állítható elő és az eddigi 
kísérletes adatok szerint nincs mel
lékhatása. Az A. tehát az eddig m ár is
m ert póz. és neg. regulatorokhoz tar
tozik. Az angiogenezist stimulálja az 
IL-8, proliferin és vascularis endothe- 
liális növekedési faktor, továbbá fib- 
roblast-növekedési faktor. Gátolja az 
A .,IFN -a,4-throm bocyta-faktor és 1- 
throm bospondin. Rezisztencia kiala
kulását eddig nem  észleltek. Az A. 
tehát „csak” a daganat progressziót 
gátolná. A stim uláló és gátló angioge
netikus faktorok egyensúlya ezáltal 
eltolódik, ami azt jelentené, hogy a tu 
morsejtek „szunnyadó állapotba” ju t

nak, jóllehet nem veszítik el malignus 
potenciáljukat.

M indez nem  jelenti azt, hogy az 
onkológiában ismert eddigi kezelést 
pótolná. Az antiproliferativ hatás célja 
nem  a daganatsejt, hanem  az en- 
dothel. Szinergetikus hatását az eddi
gi eljárásokkal együtt állatkísérletek- 
bem fnár sikerült igazolni.

Az onkológiai kezelés célja tovább
ra is a pr. daganat eltávolítása, viszont 
angiostatikus kezeléssel az inappa- 
rens tum orsejtek, így m etasztázis és 
recidiva kialakulását fékezni lehetne.

Bán András dr.

Az USA-ban csökken a rákhalálozás.
Meijer Van Putten, J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1996,140, 2594.

1900 ó ta először csökken folyama
tosan az amerikai rákhalálozás. Az 
alabam ai Egyetemről dr. Philip Cole 
és dr. Brad Rodu m utatta ezt ki. A 
totális, életkorra korrigált rákhalálo
zás 1990 és 1995 között 3,1%-kal 
csökkent; 1990-ben 135 haláleset és 
1995-ben 129,8 volt a halálozások szá
ma 100 000 lakosra (Cancer, 1996, 78, 
2045-2048.). A vizsgálók szerint az 
előnyös számokat annak köszönhet
jük, hogy a férfiak között csökkent a 
dohányzók száma, ez 3,9%-kal redu
kálja a tüdőrákok számát és a rákok 
száma m ég 2%-kal csökken a do
hányzással összefüggő egyéb formák 
miatt. A nők körében azonban tovább 
növekszik a tüdőrákhalálozás, bár itt 
is csökkent valamelyest. Dr. Curtis 
M ettlin, egy rákspecialista szerint 
Cole és Rodu elemzése ismét bi
zonyítja, hogy a rákellenes küzdelem 
nagy eredményeket ért el (Cancer, 
1996,78, 2043-2044.). Bár a csökkenés 
nem nagy, a trend érthető, tette hozzá 
Mettlin. A kedvező fejlődéshez a kü
lönböző rákellenes tevékenységek ösz- 
szege já ru l hozzá. Folytatni kell m ind
egyiket, hogy a csökkenést állandósít
suk. Dr. H arm on Eyre az American 
Cancer Society-től, főleg a gyakran 
előforduló tüdőrák javuló gyógyulási 
adatai m utatkoznak meg a csökkenő 
rákhalálozásban. A m ellrák, mely 
1989 ó ta csökkenőben van 1991 és 
1995 között 6,3%-kal csökkent. Eyre 
úgy gondolja, hogy kevésbé vagyunk 
kitéve a rákkeltő anyagoknak, az
beszt, radon  Vinylchlorid és más ipari 
carcinogén anyag csökkent előfor-
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dulása is okozta ezt a csökkenést. 
Egyéb rákok, melyeknél a halálozás 
még növekedőben van, pl. a non-Hodg- 
k in-lym phom a (részben az AIDS fer
tőzöttek gyarapodó száma m iatt), 
részben a pancreasrák, a m ultiplex 
myelom a és idült leukemia ez öregeb
beknél még növekedőben van. A vál
tozások a rákhalálozásban az egyes 
népcsoportok között nem egyfor
mák. Bár a feketéknél volt a legna
gyobb a rákhalálozás 1991-től kezdve, 
még m ost is nagyobb náluk a rákhalá
lozás, m in t a fehérek között. M ettlin 
szerint a jövőben új problém ákkal 
fognak találkozni. Bár a rákdiagnózi
sokkal együtt a rákhalálozás is növe
kedni fog és a jelenlegi javulást a kez
det végének és nem a vég kezdetének 
kell ta rtanunk.

Ribiczey Sándor dr.

Tumor indukálta hypercalcaemia és 
parathormon-rokon fehérje tüdőrák
ban. Takai, E. és mtsai (National Kyus
hu Cancer Center, Fukuoka, Japan): 
Cancer, 1996,78, 1384.

A hypercalcaem ia az egyik leggyako
ribb paraneoplasisás syndroma. Okát 
lokális osteolyticus folyamatokra és 
hum oralis hatásokra vezették vissza; 
m int k iderült az utóbbi aetiologia a 
gyakoribb és az osteoclasticus hatású 
faktorok közül a parathorm on-rokon 
fehérje (Parathyroid Hormon related 
Protein, PHrP) a legjelentősebb.

A serum  PHrP-szintje C-term inalis 
részre specifikus radioim m uno-assay 
technikával meghatározható tárolt 
m intákból is és a szerzők ezt a m ó d 
szert használták 690 konszekutív, 
1989 és 1994 között kezelt tüdőrákos 
beteg esetében. A daganatok m egosz
lása a következő volt: 379 adenocarci
nom a (234 férfi, 145 nő), 207 laphám - 
rák (176 férfi, 31 nő), 75 kissejtes 
tüdő rák  (66 férfi, 9 nő) és 29 nagysej
tes tü d ő rák  (25 férfi, 4 nő). A betegek 
kezelésében sebészi megoldások, su
gár- és chemotherapia szerepeltek. A 
serum  Ca-szintjét m indegyiküknél 
m eghatározták. A betegek között 17- 
nél észleltek tum or asszociált hyper- 
calcaem iát, ezek mind III. és IV. stá- 
d ium ú betegségben szenvedtek. Hy- 
percalcaem iát (12,6-17,6 m g/dl se
rum  Ca-szintet) minden típusú rák 
nál észleltek, de leginkább előreha
ladott laphám rákok esetében állt fenn

a jelenség, ahol incidenciája 8,5%-os 
volt. Tíz betegnél csontáttétek voltak 
és további egy betegnél a tum or loká
lisan terjedt rá a mellkas csontjaira. A 
hypercalcaemiás betegeknél a PHrP- 
koncentráció 40-890 pmol/1 volt, am it 
76 egészséges személy 21-50,7 pmol/1 
koncentrációjával összehasonlítva, 
megállapítható, hogy 2 betegtől elte
kintve a hypercalcaemiás tüdőrákos 
betegek PHrP-koncentrációja lénye
ges emelkedést m utatott a norm ális 
értékekhez képest. A vesefunctiók, 
melyek beszűkülésük esetén m eg
emelhetik a PHrP-szintjét, nem  voltak 
kórosak a betegeknél. A csontáttétes 
és áttét nélküli betegek serum  PHrP- 
szintje sem adott szignifikáns kü lönb
séget.

Két betegnél sikeres sebészi, illetve 
chem otherapias kezelés után a serum  
Ca-szint és PHrP-szint csökkent. Ti
zennégy betegnél intenzív anti-hy- 
percalcaemiás kezelést (calcitonin, bi- 
foszfonátok) alkalmaztak, de a be te
gek a diagnosist követő 15-180. na
pon meghaltak.

A leírt eredm ények is arra u talnak, 
hogy a paraneoplasticus hypercal
caemia többnyire humoralis eredetű 
és ebben a PH rP-пек jelentős szerepe 
van. Az ilyen jellegű hypercalcaemia 
elsődleges kezelése a tum or kezelése, 
de sajnos a jelenlegi optiók gyakran 
eredm énytelenek és ilyenkor az anti- 
hypercalcaemiás kezelés sem javíthat 
lényegesen a prognosison.

Cserni Gábor dr.

Ajánlások követésre, gondozásra 
öröklődő rákos betegség praedispo- 
sitio esetén I. Hereditaer non-polypo- 
sisos colon carcinoma. Burke, W. és 
mtsai (University of W ashington 
354765, 4245 Roosevelt Way NE, 
Seattle, Wa 98105-6920,USA): JAMA, 
1997,277,915.

A hereditaer nem-polyposisos colorec- 
talis carcinoma (HNPCC) -  a szakiro
dalom Lynch syndr., ill. familiaris car
cinoma syndr. megnevezéssel is említi 
-  autosomális domináns módon örök
lődő, általában a jobb colon félre loka
lizálódó colon carcinoma + gyakran 
egyéb szervekben is manifesztálódó 
carcinoma. (Gyomor, vékonybél, epe- 
húgyutak, uterus, ovarium.)

Genetikailag 4 fajta génm utatió áll
hat a háttérben. A 2 p krom oszóm a

hMSH 2, a 3 p korm oszóm a hMLH 1, a 
2 g krom oszóm a hPMS 1, a 7 q kro
moszóma hPSH 2 génjében észlelhető 
változás. HNPCC-re jellemző génmu- 
tatio fennállása esetén colo-rectalis 
carcinoma m anifesztálódásának va
lószínűsége 65 éves korra 68-75%. 
M etachron neoplasma kialakulásá
nak valószínűsége az első m űtét után 
10 éven belül 30%, 15 éven belül 50%. 
Az endom etrium , ovarium, gyomor-, 
vékonybél- epe-, húgyúti rák fellépé
sének valószínűsége is jelentősen 
meghaladja az átlag populációét. 
Ezért az ilyen személyek speciális or
vosi odafigyelést, kellő gyakoriságú 
szűrő vizsgálatot igényelnek.

20 éves kortól 1-3 évente ajánlott 
colonoscopia elvégzése. N őknél éven
te szükséges onko-gynekologiai szűrő 
vizsgálat az endom etrium  és az ovari
um neopi, kizárására. HNPCC-re jel
lemző génm utatió felismerése esetén, 
amennyiben colon carcinom a vagy 
adenoma manifesztálódik, total 
colectomia indikált. Azoknál a bete
geknél, akiknél a kellően szoros or
vosi kontroll, rendszeres szűrő jellegű 
colonoscopia nem  kivihető, a preven
tív colectomia is szóba jön.

Endom etrium  carcinom a esetén 
abdominalis hysterectomia + bilate
ralis salpingo-oophorectom ia elvég
zése szükséges. Egyes vélemények 
szerint 25-40 éves korban ennek pre
ventív elvégzése is ésszerű. Egyéb bi
zonyítottan hatékony preventiós 
módszer nem  ismeretes.

Pollák Richárd dr.

Felső gastrotestinalis vérzés, mint a 
non-seminoma típusú hererák első 
tünete. W eidmann, В. és m tsai (Medi
zinische Klinik 3 Onkologie und  Hä
matologie, Klinikum Leverkusen, 
NSzK): Dtsch. med. Wschr., 1996,121, 
1428.

A hererákok az összes rosszindulatú 
tum orok 1%-át képezik, a 15-35 év 
közötti életkorban a leggyakoribbak, 
az előrehaladott esetek gyógyulási le
hetőségei is jók. A prognósis függ a 
tum or-m assza nagyságától, távoli á t
tétek localisatiójától és számától. Még 
áttétképződés esetén is a korai diag
nosztikától függ a kezelés sikeressége.

A non-sem inom a típusú hererákok 
áttétképződésénél bizonyos törvény- 
szerűség figyelhető meg, nevezetesen;
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először a retroperitonealis nyirokcso
m ókban jelennek meg áttétek, majd 
később jelentkezik a véráram  útján 
keletkezett áttét, amely elsősorban a 
tüdőt érinti, más szervekben ritkán 
jelentkezik haematogen áttét.

A gyors tumornövekedés indokolja 
a mielőbbi diagnosis felállítását és a 
kezelés m iham arabbi szükségességét.

Esetismertetés. 23 éves férfibeteg 
lerom lott, általános állapotban (WHO 
2), bizonytalan rosszullétek, hasi pa
nasz és véres hányás m iatt került kór
házi felvételre. Gastroscopia szivárgó 
vérzést észlelt, melyet konzervatív 
adrenalinos infiltratióval, omeprasol 
40 mg/nap, p. os. kezeltek. A kivizs
gálás a tüdőben kerek árnyékokat és a 
bal herében tu. gyanús képletet iga
zolt. Labor leleteiből kiemelkedő: 
11000/ml leukocytaszám, 7,2 g/dl 
haemoglobin, 503000/Ml throcyta, 
emelkedett süllyedés, ß-HCG 230000 
U/l. Hasi UH vizsgálat m egnagyob
bodott paraaortalis nyirokcsomókat 
igazolt. A betegnél a gyomorvérzés 
után 3 nappal b. o. magas sem icastra- 
tiót végeztek. A szövettani lelet kevert 
típusú embryonalis carcinom át tera
to- és chorica-ra jellemző hystológiai 
képet igazolt. A Lugano klasszifikáció 
szerint III В stádiumba (pT l, N2, M l) 
sorolható beteget chem otrápiás keze
lésre irányították. A kezelés megkez
dése előtt, ismételt gyomorvérzés je
lentkezett. A megismételt gastrosco- 
pos vizsgálat feltételezte, hogy a vér
zés Dieulafoy laesióból ered, továbbá, 
polypoid előemelkedő nyálkahártyá
val boríto tt területet észlelt. Konzer
vatív, vérzéscsillapítási k ísérlet (Epi- 
nephrin, Äthoxyscerol, Fibrin-ragasz- 
tó), átm eneti eredményt adott. 2 nap 
után megújuló vérzés m iatt laparo- 
tom iát és endoscopiával végzett, cél
zott gyom orresectiót végeztek. A szö
vettani vizsgálat a gyom orresectum - 
ban necroticus környezetben hererák 
áttétet m utatott ki. 1 héttel a műtét 
után, chem otherapiás kezelést kezd
tek Bleomycinnel, Cisplatinnal, majd 
2 ciklus Etoposid, Cispaltin és 5 ciklus 
Bleomycin Etoposid Cisplatin keze
lést végeztek. A beteg a ß-HCG there 
norm alizálódott (Ref.: norm ál érték 
10 UL alatt). Mivel képalkotó eljárá
sokkal hasi nyirokcsomó m egna
gyobbodás és pulmonalis tum orár
nyékok voltak kim utathatóak, secun
der retroperitonealis blockdissectiót 
végeztek és ezt követően m ellkasse
bészeti osztályon, a tapintható tum or

szerű képleteket kétoldali thoracoto- 
mias behatolásból eltávolították. A szö
vettani vizsgálat egyik praeparatum- 
ban sem tudott tumorszövetet igazolni. 
A beteg 56 hónapja tumormentes ál
talános állapottal (WHO 0) él, foglal
kozását folytatja.

Szerzők az irodalm at áttekintve 
megállapítják, hogy az összes m a
lignus gyom ortum or 2%-a áttéti ere
detű és ezek között 10%-ban lehet 
heretum ort kim utatni. Irodalm i ada
tok szerint a heretum orok a gastroin- 
ternalis traktusban 0-71% -ban ad
hatnak áttétet. Kimutathatóságuk 
függ a beteganyag összetételétől és 
m integy 25%-ban per continuitatem 
ráterjedésről van szó. Autopsias 
anyagban a gastrointest manifestatio 
gyakorisága 25% körüli és ezek 85%-a 
per continuitatem  eredetű. A post 
m ortem  vizsgálatok a gastrointesti
nalis m etastatisatiót túlértékelik. Kli- 
nikailag 3%-ban igazolható gyomor
bélrendszeri áttét, hererák esetén. 
Ennek tünetei: Hasi fájdalom, isme
retlen eredetű anaemisálódás, hány
inger, hányás.

A diagnosztikus problém át a m á
sodik megbetegedés kizárása jelenti, 
mivel a hererák kórism éje m ár bizo
nyított. További irodalm i adat, hogy 
284 hererákos beteg közül 12%-ban 
(34 beteg), hasi panasz vezette orvos
hoz a beteget és közöttük 12-nél nem 
volt tapintható heretum or.

A heretum or prognosisa szempont
jából lényeges, hogy késedelem nélkül 
kezelésre kerüljön a beteg. 1-2 hóna
pos késedelem a korai II stádiumból 
(ahol retroperit. nyirokcsomó áttétek 
vannak), előrehaladott III stádium 
ban kerülhet a beteg (kiterjedt távoli 
áttétek) és életkilátásai 95%-ról 70%- 
ra csökkenhetnek.

A kezelés alapja a késedelem nél
küli potenciálisán kurativ  chemoterá- 
pia m inél előbbi megkezdése. A műtét 
szükségességének korai eldöntése 
csökkenti a kockázatot és elkerül
hetővé válik, hogy a gastrointestinalis 
áttéti tum or m iatti m űtét ne myelo- 
supressiós fázisban történjen, továb
bá megelőzi a chem oterápia okozta 
tum orszéteséstől szárm azó vérzést. A 
további kezelés után, amennyiben a 
tum orm arkerek norm alizálódnak, a 
m aradék áttéti rest-tum or eltávolítá
sa szükséges, ami lehetővé teszi, hogy 
esetleges vitalis tum orm aradéktól 
szabadítsuk meg a szervezetet, meg
előzve a rest-tum or újbóli növekedé

sét. Fontos, hogy m inden residualis 
gócot eltávolítsunk, mivel ezek szö
vettanilag tartalm azhatnak vitalis tu 
morszövetet.

A cikk 53 irodalom  hivatkozást tar
talmaz, amely jól összefoglalja a here
rákos betegek klinikum át, kezelését és 
autopsiás adatait. Szerzők felhívják a 
figyelmet, hogy fiatal korban gastro
intestinalis vérzés tüneteivel jelentke
ző betegnél gondolni kell malignus 
megbetegedés lehetőségére is.

Rahóty Pál dr.

Az endometrium világossejtes carci- 
nomája -  Prognosis és a metastasisok 
megoszlása. Abeier, V. M. és mtsai 
(Norwegian Radium Hospital, Oslo): 
Cancer, 1996,76, 1740.

Az endom etrium  világossejtes rákja 
magasabb halálozási arányt eredm é
nyez, m int az endom etrioid adeno
carcinoma. A világossejtes rák  ritka, 
az összes corpuscarcinom a 5% -át ké
pezi és az összefoglaló m unkák is ke
vesebb, m int 100 eset tapasztalatairól 
szám olnak be.

A szerzők 1970 és 1992 között kezelt 
5747 endom etrium  carcinomás bete
gük között 181 (3,1%) világossejtes da
ganatban szenvedőt azonosítottak. A 
betegek életkora 36-90 év között volt 
(médián 66 év). A médián követés 94 
hónap volt (17-188 hónap). 155 beteg
nél történt sebészi kezelés, ez 151 eset
ben total hysterectomiát és bilateralis 
oophorectomiát jelentett, míg két-két 
esetben radikális hysterectomia, illetve 
csak exploratio történt. Sugárkezelés
ben 175 beteg részesült. Míg a sebészi 
és sugárkezelésben részesülők 43%- 
ában volt relapsus, addig a csak sugár
kezelt vagy csak sebészileg kezelt be
tegek közel 3/i-énél fordul elő recidiva. 
A pathológiai stádium függvényében 
az L, II., III. és IV. stádiumokban 36%, 
46%, 76%, illetve 100% volt a relapsus 
aránya. Az idősebb betegeknél gyako
ribb volt a betegség kiújulása. A myo
m etrium  invasiójának hiánya, illetve 
mélysége is befolyásolta a relapsus gya
koriságát: csak mucosalis érintettség 
esetén 28%, superficialis myometrium 
invasio esetén 45%, a myometrium 
külső felének invasiója esetén 59% és 
serosalis invasiónál 83% volt a recidiva 
aránya.

Az ötéves túlélés, illetve betegség
mentes túlélés 46% és 43% volt, ami
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lényegesen alacsonyabb, m int endo
m etrio id  carcinomák esetén, holott a 
stádium  és myometrium invasio sze
rin t hasonló volt a kétféle daganat 
megoszlása.

Ö nm agukban a klinikai és patholó- 
giai stádium , az életkor, valam int a 
m yom etrium invasio bizonyult szigni
fikáns prognosztikai tényezőnek. 
Több változós analysis szerint a 
pathológiai stádium  bizonyult a leg
fontosabbnak és ezt az életkor követ
te. Az I. stádium ú betegeknél a m yo
m etrium invasio, a magasabb életkor 
és a papillaris, tubularis vagy kevert 
szövettani típus társult rosszabb tú l
éléshez.

A világossejtes endom etrium  car
cinom a öt esetben társult em lőrák
hoz, de a betegek nem részesültek ta 
moxifen kezelésben. Ezt figyelembe 
véve, valam int azt, hogy az incidencia 
a vizsgált években többnyire azonos 
volt (8 eset/év), az eredmények nem  
igazolják, hogy a tamoxifen therap ia 
esetleg növelné a világossejtes cor- 
puscarcinom a gyakoriságát.

A világossejtes rák olyan jellegze
tes szövettani képpel bír, hogy 157 
esetben curette-ből kórismézték, így 
m ód nyílik a kezelés preoperatív m eg
tervezésére.

Szemben az endometrioid m éh- 
testrákkal, ahol a recidiva az esetek 
50% -ában a kismedencére lokalizált, 
a világossejtes rákoknál az esetek Vs
ában a medencében kívül észleltek re- 
cidívát: gyakoriak voltak a felső hasi, 
tüdő-, máj-, nyirokcsomó-, csont- és 
agyáttétek. Ez a recidívamegoszlás 
m egkérdőjelezi az adjuváns kism e- 
dencei sugárkezelést is. Bár csak kevés 
beteget kezeltek cytostaticum m al, 
úgy tűnik, hogy a cisplatin alapú che- 
m otherapia a leghatékonyabb általá
nos kezelés: a 6 kezelt betegnél nem  
volt progresszió, négynél rem issziót 
észleltek.

Cserni Gábor dr.

Fültőmirigy-daganatként jelentkező 
áttétes prostatarák. Simpson, R. H. W. 
és Skalova, A. (University of Exeter): 
Histopathology, 1997,30, 70.

A nyálmirigyek malignus daganatai
nak  kb. 8%-a áttét. Ezek 64%-a a fej
nyak tájról, 11%-a távoli szervekből 
szárm azik, és további 25%-ban tisz
tázatlan az eredetük. Távoli szervek

ből szárm azó 88 m etastasis közül 
csak 4 szárm azott prostatarákból. 
Emellett csak 6 további ilyen eredetű 
esetről szereztek tudom ást a szerzők. 
Cikkükben újabb két esetről szám ol
nak be.

A biopsiák m indkét esetben ade- 
nocarcinom ának feleltek meg és pros
tata markerekkel (prostata specifikus 
antigén, prostaticus savanyú phos
phatase) pozitív im m unhistochae- 
miai reactiót adtak, míg a carcino- 
embrionalis antigén és S-100 fehérje 
negatív reactiót m utatott a tum orok
ban, melyek egyikét csak retrospec
tive diagnosztizálták, am ikor acinus 
sejtes rákokat elemeztek.

A két eset leírásával a szerzők arra 
figyelmeztetnek, hogy bárm ilyen r it
ka legyen is a nyálmirigyekben a 
prostatarák-m etastasis, a diagnosist 
idős férfiak esetén (az egyik beteg 73, 
a másik 65 éves volt) mégis mérlegel
ni kell, különösen azért m ert a prosta- 
tarákok incidenciája növekedőben 
van.

Cserni Gábor dr.

Koholt családi rákbetegség Nagy- 
Britanniában. Meijer Van Putten, J. B. 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
2310.

A m anchesteri St. M ary’s Hospital 
m unkatársai figyelmeztetik az orvosi 
genetika részéről a közönséget, hogy 
sok konzultációra jövő nő a m ellrák 
iránti fokozott családi kockázata m i
atti félelemmel jelentkezik, de a csalá
di kortörténetek  teljesen koholtak. A 
klinika 1987-ben létesült és azóta 7 
családnál végeztek kiterjedt vizsgála
tot, de szó sincsen dom ináns örök
lődő m ellrákról, m ert csak jó indulatú 
mellelváltozásokat találtak (Lancet, 
1996, 348, 1034); 2 családnál fordult 
elő mellrák, m indkettőnél 4 esetben 
és 50 év alattiaknál. Egy esetben bila
teralis volt a mellrák. M indkét család
nál a kitalált történet a kétoldali mell
rákostól indult ki. A 3 család közül 
egyben prophylaktikusan végeztek 
subcután m astectom iát, a „családtör
ténet” m iatt, m ert nem jöttek rá, hogy 
az egész tö rténe t csak kitalált volt és 
egy nőnél elm aradt a beavatkozás, 
amikor m egerősödött a csalás ténye. 
M anchesterben utánavizsgálták a be
jelentéseket és 19 esetben megcáfol
ták az állításokat, a mell- és ovarium -

cc-ák jelenlétét. M inden családban 
volt egy tag, akiknél a M ünchhausen- 
syndrom a volt felismerhető, gyakran 
találtak rossz kom m unikációt az érin 
tettek közt, de ellentm ondások a tö r
ténetben, a betegség tüneteinek nem  
ismerése, a kezelésben a tudatlanság 
és a hosszú túlélés a korán felfedezett 
és kétoldali m ellráknál felism erhető
vé tették a betegség nemlétét. A m an
chesteri genetikusok azt javasolják, 
hogy m inden család, melyben mell
rák fordult elő, olvassa át a ko rtö rté 
neteket, m ielőtt elhatározásra jutnak. 
Ha a családban két, vagy több mellrák 
fordult elő fiatal korban, akkor in 
dokolt lehet a prophylaktikus m űtét, 
de a m űtét elfogadhatatlan, a kitalált 
családtörténet alapján. Hogy m iért 
talál ki valaki családi m ellrákosodást, 
az az angol kutatók előtti is kérdés 
marad.

Ribiczey Sándor dr.

Születési súly, mint az emlőráknak 
egy rizikófaktora. M ichels, К. В. és 
m tsai (Dept, of Epidem iol., H arvard  
School of Public H ealth, Boston, 
MA 02115, USA): Lancet, 1996, 348, 
1542.

A magzati életkorban az em lőm irigy 
még nagyrészt differenciálatlan álla
potban van és az in trauterin  behatá
sok megnövelhetik a rák kockázatát a 
sejtproliferáció meggyorsítása vagy 
más terhességfüggő folyamatok kö
vetkeztében. Állatkísérletes adatok és 
epidemiológiai vizsgálatok felvetik, 
hogy az em lőrák m ár az in trauterin  
életkorból eredhet.

Már korábban m ások is vizsgálták 
a születési súly és az em lőrák kocká
zatának lehetséges összefüggéseit 
azon hypothesis alapján, hogy az 
oestrogenek fontos szerepet játszanak 
az em lőrák aetiológiájában. Az em 
lőmirigyet az első magas koncentrá
ciójú oestrogénhatás a magzati élet
ben éri. Az oestrogenek m am m otro- 
pok, valódi növekedési faktorok és 
m int ilyenek sejtproliferációt indu
kálnak. Svéd kutatók azt találták, 
hogy az em lőrák kockázata párhuza
m osan növekedett a születési súllyal, 
a születési hosszal és a placenta súlyá
val, bár ez az összefüggés nem  volt 
statisztikailag szignifikáns. Sander
son és mtsai ugyancsak pozitív össze
függést közöltek a születési súly és az
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em lőrák kockázata között praem eno- 
pausás nőkben.

A szerzők 582 emlőrákos nőbeteg 
és 1569 controll adatait elemezték. Az 
542 nő közül 393 (67%) praem eno- 
pausában volt a rák diagnosztizálása
kor, 137 (24%) postm enopausában és 
52 (9%) pedig perim enopausában.

A szerzők azt találták, hogy a 
születési súlynövekedés az emlőrák 
kockázatának növekedésével járt 
együtt és felvetik, hogy a születési súly 
egy fontos rizikófaktora az em lőrák
nak a későbbi életben. Kifejezettebb
nek találták az összefüggést a születé
si súly és az em lőrák kockázata között 
fiatalabb nőknél, m int az idősebbek
nél. Egyértelműnek ítélik meg a szer
zők, hogy az intrauterin faktorok be
folyásolják az emlőrák kockázatát. 
Ügy gondolják, hogy ezen intrauterin  
faktorok nem  korlátozhatók szükség
képpen a terhességi oestrogénekre -  
bár ezen horm onoknak a szerepe 
nagyon valószínűnek látszik -  hanem 
más biológiai tényezőknek is szere
pük lehet.

Bármilyen mechanizmus is az 
alapja a születési súly és az emlőrák 
kockázat közötti összefüggésnek, 
ezen em lőrákra vonatkozó praenatá- 
lis aetiológiai komponensek megvál
toztatják ennek a malignus betegség
nek az eredetéről és pathogenesiséről 
eddig vallott konvencionális néze
teinket.

Balázs M ihály dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. A terhesség megsza
kítás és a mellrák. Cowley, G. és Ha
ger, M. (újságírók, USA): Newsweek, 
1996, október 21., 52.oldal.

Joel Brind endokrinológus (New York 
City, Baruch College, USA) és m unka
társai jónéhány évet szántak arra, 
hogy kiderítsék: van-e összefüggés a 
terhességmegszakítás és a mellrák 
előfordulása között. Összesen 11 or
szágból származó, mintegy 61000 nő
re vonatkozó adatokat dolgoztak fel és 
ennek alapján jutottak arra a meg
állapításra, hogy az abortusz szignifi
káns rizikó faktor a mellrákot ille
tően. A pubertás és a terhesség első 
harm adában megemelkedett ösztro- 
gén szint a nők mellében lévő sejtek 
gyors szaporodását idézi elő. Az új 
sejtek kialakulatlanok és valahogy

rákra hajlamosak m aradnak  a terhes
ség legvégső szakaszáig. De amikor 
más horm onok hatására a szülés után 
m egindult a tejelválasztás, akkor 
ugyanezek a sejtek rezisztenssé vál
nak a malignus átalakulással szem
ben. Jól ismert, hogy a szülés hosszú 
távon csökkenti egy nő m ellrákot il
lető rizikófaktorát és a logika azt su
gallja, hogy a terhesség megszakítás 
ezzel ellentétes hatású. M indez vo
natkozik úgy a fehérbőrűekre, mint a 
feketékre és az ázsiaiakra. Statiszti
kailag vizsgálva, a terhességm egsza
kításon átesett nőknél a m ellrák elő
fordulásának gyakorisága 30 száza
lékkal nő meg. Az USA-ban ez azt je
lenti hogy egy, a 90. életévét elérő 
nőnél a mellrák kialakulásának való
színűsége 12-ről 16 százalékra nő, 
am ennyiben nála terhességmegszakí
tást végeztek. Ebben az országban az 
utóbbi évben 800000 m űvi abortuszt 
hajtottak végre és ennek következté
ben az ezen átesett nők közül 25 000- 
nél fog mellrák kifejlődni. A leírt tu 
dom ányos eredménynek m inden va
lószínűség szerint k ihatása lesz az 
USA-ban jelenleg folyó, a terhesség
megszakítással foglalkozó politikai 
csatározásokra is. Az általános véle
m ény az, hogy am ennyiben egy nő
nek joga van terhességmegszakításra, 
akkor joga van tudnia ennek rizikóját 
is.

Dervaderics János dr.

Kelet-Angliai emlőrákos betegek ja
vuló túlélésére vonatkozó retrospek
tív tanulmány: koraibb diagnózis 
vagy jobb kezelés? Stockton, T. és mt- 
sai (East Anglian Cancer Intell. Univ. 
Dep. of Commun. Med. Inst, of Public 
Health. Univ. of Cambridge. C am brid
ge CB2 2SR): BMJ, 1997,314, 472.

1989/90-től kezdve Kelet-Angliában 
csökkent az emlőrák m ortalitása. 
Ennek két oka lehet: koraibb diag
nózis vagy jobb kezelés. Ennek tisztá
zása céljából retrospektív tanulm ány
ban összehasonlították az 1985-1988 
közti (első periódus) és 1989-1992 
közti (m ásodik periódus) m ortalitást, 
ill. 3 éves túlélést. A m ásodik  perió
dusban a m édium ok m ár sokat foglal
koztak a szűrővizsgálatokkal, ami 
hozzájárult a betegek jobb felvilágosí
tásához, bár a szűrővizsgálati prog
ram  még nem  indult be.

Az első periódusban 3965, a máso
dikban 4665 beteget regisztráltak Ke
let-Angliában. M indegyik periódus
ban korcsoportok szerint (0-49, 
50-64,65 év) és a tum or stádium a sze
rin t (I—IV.) Cox arányos kockázati 
m odelljét használva, statisztikailag 
feldolgozták és összehasonlították a 
túlélési adatokat s ezeket táblázatok
ban m utatják be.

Az összm ortalitás csökkenése Ke
let-Angliában hasonló volt az ország 
többi részéhez, ez azonban csak a 65 
év alatti korcsoportra szignifikáns. 
Mint várható, az I—II. stádium ú bete
gek túlélési aránya m agasabb, de az 
egyes stádium ok specifikus túlélési 
ideje alig változott. így az 50-64 év 
közötti korcsoportban sem  változott 
az I—II. stádium ban a túlélési idő, an
nak ellenére, hogy a m ásodik  perió
dusban terjedt el a Tamofixen kezelés. 
Tehát a m ortalitás csökkenése első
sorban nem  a jobb kezelésnek, hanem 
annak tudható be, hogy a betegek a 
felvilágosítás hatására korábban je
lentkeztek orvosi vizsgálatra, így több 
lett az I—II. stádium ban felfedezett da
ganat.

Végső következtetésük: a 65 évnél 
fiatalabb betegek több, m int a felénél 
a korai diagnózisnak köszönhető a 
m ortalitás csökkenése. A megm aradó 
résznél az ok nem tisztázott, de felte
hetően m agába foglalja a javult és ki- 
terjedtebben alkalmazott kezelést is. 
Remélhető, hogy ezzel és a szűrővizs
gálatok kiterjesztésével a túlélés a jö
vőben tovább fog javulni.

M etzl János dr.

Mammacarcinománál az „őrtálló 
nyirokcsomó” identifikálása. Nieweg,
О. E. és mtsai (Am sterdam ): Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,140, 2235.

M ajdnem  m inden m ellrákosnál el
végzik a hónalji nyirokcsomók-dis- 
sectióját, melyekben m ajdnem  40%- 
ban m etastasis található. Ezeknél a 
hónalji nyirokcsomók-dissectiójával 
m ajd m indig regionalis gyógyulás 
érhető el, m eghosszabbodott élettar
tam m al. Sok betegnél azonban nin
csenek hónalji m etastatisok, így nem 
hoz előnyt ez a beavatkozás. A dissec
tio egyik előnye, hogy m eghatározha
tó a nyirokcsomó helyzete, mely prog
nosztikus szempontból fontos és indi- 
catiót jelenthet az adjuváns radio-
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therapiánál, a hormon, vagy cytosta- 
tikus kezelésnél. A hónalji dissectio  
m orbiditása: haematoma 1%, sebin- 
fectio 4%, serom a 12%, oedem a 3%, 
idült fájdalom  17%, a váll functiós 
zavara 7%. Érthető, hogy kevésbé in 
vazív m ódszert keresnek a hónalji 
nyirokcsom ók vizsgálatához, ezek 
azonban kevésbé érzékenyek, m in t a 
gondos szövettani vizsgálat az eltávo
lított nyirokcsomókban. M orton és 
m tsa dolgozták ki a m elanom ánál a 
m etastasis felismerést, ha a m etastasis 
nem  tap in tható , mert a m elanom a 
dissem inatiója minta szerint tö rtén ik , 
a m etastasis először az lym phaáram - 
lás szerinti első nyirokcsomót („őrtál- 
ló”) betegíti meg, (angolul „sentinel 
node”) és csak ezután betegednek m eg 
a többi nyirokcsomók. Az őrtálló nyi
rokcsom ót fel lehet ismerni festékkel, 
vagy radioaktív  anyag befecskende
zésével, m elyet a tumorba fecsken
deznek és a lymphaáram viszi tovább. 
Ha az első nyirokcsomó m egbeteg
szik, nagy a lehetősége, hogy a k ö r
nyék is érin tett. Ritka az, ha az első 
nyirokcsom ó nem, de a környékben 
vannak megbetegedett részek. Az ő r t
álló nyirokcsom ó vizsgálatával felis
m erhetők azok, akiknél haszonnal já r 
az első nyirokcsomó-dissectiója. Ké
sőbb az új technikát kipróbálták a 
m ellrákosoknál, de a terv különbözik. 
A kérdés, hogy a patentkék drainage- 
ja a tum ortó l a regionális nyirokcso
móba irányul-e, azonosíthatók-e az 
érintett nyirokcsomók és ezekben ta- 
lálható-e a metastasisok első szűrője? 
1994 jún. és 1996. jan. között 61 éves 
átlag életkorú 27 nőnél kezdték m eg a 
vizsgálatot, közülük 22-nél nem  volt 
tapintható nyirokcsomó az ipsilatera- 
lis hónaljban, 5-nél gyanítható volt a 
metastasis. Műtétnél patentkéket 
fecskendeztek a tumorba és disse- 
cálták a hónaljat, az infectió helyét 
excindálták. A pathológián felkeres
ték a p rim er tum ort a kék színt k ö 
vetve, a hónalji nyirokcsomókat cyto- 
keratin elleni antitestekre is m egvizs
gálták. A 22 betegből, akiknél nem  
volt a hónaljban tapintható tum or, 21- 
nél átlagban 1,6 „őrtálló n y irok 
csom ót” találtak. A 22 beteg közül 12- 
nél nem  találtak tumort az ő rn y i
rokcsom óban, ezeknél a többi ny i
rokcsom óban sem volt tum or ta lá l
ható. A többi 10 betegnél legalább 1 
őrnyirokcsom óban találtak tu m o r
szövetet. 21 őrtálló és 137 kékre nem  
festődő nyirokcsomó eltávolítása

után a pathológus 24 esetben talált tu 
morszövetet, ezek közül 16 volt őrtálló 
nyirokcsomó, 8 egyéb nyirokcsomó. 
Az operációs készítm ényben végezték 
el a őrnyirokcsom ók biopsiáját, így 
nyugodtabban kipreparálhatták a ő r t
álló nyirokcsom ót, a műtét nem  lett 
meghoszszabbítva, a beteg m egterhe
lése csökkent. A talált nyirokcsomók 
jóslási értéke betegeiknél 100%-osnak 
bizonyult. A lym phogén disseminatio 
a mellráknál, akár a m elanom ánál a 
megszokott irányban történt. Inci- 
dentalisan a m etastasis átugorva a 
környéki nyirokcsom ót az utána kö
vetkező nyirokcsom óban akadt meg. 
Vizsgálni kell m ajd, mi ennek az oka. 
Talán peroperatíve alkalmazott gam 
masugár detectorral eredményesebb 
lesz a vizsgálat. Érdemes volna m ulti
centrikus vizsgálattal tisztázni a kér
déseket.

Miután a m ellrák felismerése egyre 
korábban történ ik , több lesz a nem  
tapintható nyirokcsom ós eset és ép
pen ilyen esetekben előnyös a szelek
tív hónalji nyirokcsom ó biopsia. A be
fecskendezett kékszínű festék a tu 
morból a regionális nyirokcsomóba 
irányul, a lym phogén disseminatio a 
mellráknál is sorrendben történik, 
először az őrtálló  nyirokcsomó, utána 
a többi nyirokcsom ó kerül sorra.

Ribiczey Sándor dr.

Kevesebb hónalji nyirokcsomó-dis- 
sectióra lesz szükség a m am m acarci- 
nomásoknál. M eijer S. és mtsai (Ams
terdam). Ned. Tijdschr. Geneesk., 
1996,140, 2239.

Hollandiában évente 9500 nőnél a dg. 
mellrák és ezek 85%-ánál tö rtén ik  
műtét. A p rim er tum or eltávolításán 
kívül (m astectom ia) hónalji nyirok- 
csomó-dissectio is történik, mely a 
lehetséges m etastasisok eltávolítását 
teszi lehetővé. A nyirokcsom ókban le
vő metastasis a legfontosabb prog
nosztikus tényező és meghatározza 
végül az indicatiót a kiegészítő radio-, 
vagy (és) a chem otherapiához. Dacá
ra a képalkotó technika finom odásá
nak, a dissectio m ég mindig a legmeg
bízhatóbb m ódszer a hónalji status 
megítélésében. A hónalji dissectio 
azonban sok korai és késői m orbidi
tással jár, a ru tinszerűen végzett dis
sectio többnyire az elávolított nyirok
csomókban nem  talál metastasist, így

pl. a két cm átm érjű  tum oroknál 25 
százaléknál kisebb a hónalji m etasta
sisok aránya és még kisebb az aránya 
azoknál a nőknél, akiknél a lakosság
szűrésnél nem  tapintható tum ort ta 
láltak. A jövőben talán lehetővé fog 
válni a hónalji dissectio elhagyása az 
őrtálló nyirokcsom ó biopsiája révén. 
Peniscarcinománál írták le először az 
„őrtálló nyirokcsom ó” szerepét; ez 
azon az elven alapul, hogy egy szerv 
vagy szervrész drainálódik e regioná
lis nyirokrendszerben és ilyenkor a 
lymphogén terjedésénél a tum orsej
tek először az őrtálló nyirokcsom ó
ban akadnak meg és okoznak m etas
tasist. És, ha az őrtálló nyirokcsom ó
ban nem találnak metastasist, a többi 
regionális nyirokcsom ókban kizárha
tó ez. A m alignus melanománál ez az 
elképzelés m egbízhatónak bizonyult. 
A "Tc-album incolloid és jelző a festő
anyag befecskendezésével a tum orba, 
a melanomás betegeknél identifikál
ható a m etastatizálódás. Az eljárás al
kalmazása a m am m acc-nál azonban 
korlátozott. 1994-ben operabilis m ell
rákosoknál kezdték azt a vizsgálatot, 
mely m eghatározza az elv alkal
mazhatóságát mellrákosoknál. 30 Ti 
és T2 m am m arákosnál 40 Mbq " ’Tc- 
album incolloiddal végeztek 2 és 18 
órával a peritum oralis bevitel után 
lym phoscintigraphiát, hogy kim utas
sák a gamma próbával a focális accu- 
mulatiót az őrtálló  nyirokcsomóban. 
A mamma m astectóm iája után  a dis- 
sectiós készítm ényt szövettani vizs
gálatra küldték. A 30 készítményből 
28-nál találtak 2 vagy 18 óra múlva fo
calis accumulatiókat. Egynél csak 18 
óra múlva következett ez be. 19 nőnél 
volt egy accum ulatio, 6 nőnél 2 és 3 
nőnél 3 volt az accumulatio. A gam m a 
próba 28 disseciós esetnél m egm utat
ta az őrtálló nyirokcsomót, a 28 eset 
közül 19-nél (67%) nem voltak m etas
tasisok a hónaljban, 3 esetben azon
ban tum orszövetet találtak m etasta- 
sisokban és 6 esetben csak az őrtálló 
nyirokcsom óban volt metastasis. A 
lym phoscintigraphia peritum oralis 
99mTc album incolloid befecskendezé
sével a legtöbb mamma cc-s nőnél 
szembeszökő accumulatiókat m uta
tott ki a hónalji mirigyekben és ez ele
gendő volt a hónalji zsírszövetben a 
gamma próbával való localisatióhoz. 
Egy betegnél találtak m etastasist a 
többi nyirokcsom óban, ha az őrtálló 
nyirokcsomó mentes maradt. A bete
gek kétharm adánál csak az őrtálló
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nyirokcsomóban találtak tum orszö
vetet. A m am m acarcinom ásoknál a 
hónalji nyirokcsomók állapota szabja 
meg az adjuváns therapia szükséges
ségét. A hónalji nyirokcsomók sebészi 
toiletje a legmegbízhatóbb m ódszer a 
lymphogén metastasisok kim utatásá
hoz vagy kizárásához, akkor is, ha az 
operáltak 82%-ánál a felkar hypesthe- 
siája, vagy dysesthesiája, a kar oedé- 
mája és egyéb váll-karpanaszok je
lentkeznek a műtötteknél. A színező 
anyagokkal való őr nyirokcsomó ki
m utatásánál hátrány, hogy a színező
anyag szétoszlik, ezáltal az első nyi
rokcsomó nem  kerülhet felismerés
hez. Az első 2 órára talált nyirokcso
m óban jelentkező accumulatio 16 óra 
múlva nem  változik meg. Ha a scinti- 
graphia nem  m utat ki accum ulatiót, a 
gamma próbával felismerhető lesz a 
hónalji dissectiós készítményben. A 
m elanom ánál az intracután adott ra- 
diopharm acon lassabban kerül a mell 
nyirokcsomójából a hónaljba. Szer
zőknél a kis létszámú betegnél a lym- 
phoscintigrafiásan registrált „őrnyi
rokcsom ók” eddig 100%-os ered
ményt adtak, a módszer a m am m a- 
carcinom ánál is ígéretes.

Ribiczey Sándor dr.

A vérképzés őssejtjeinek a transz
plantációja. A jelenlegi helyzet és táv
lat. Lange, W. és M ertelsmann. R. 
(Abt. Hämatologie und Onkologie der 
Universität Freiburg, Németország): 
Dtsch. med. Wschr., 1997,122, 129.

A m ódszernek az a lényege, hogyha 
nagy dózisú kemoterápia után kerül 
sor autolog csontvelő-transzplantá
cióra, akkor malignus kórképekben 
nagyfokú javulás, sőt gyógyulás érhe
tő el. Ennek pedig quantitative és 
qualitative megfelelő számú őssejt 
transzfúzió a követelménye. A szer
zők a perifériás elkötelezett haem o- 
poetikus őssejtek szeparálásának a 
módszerét ism ertetik, felsorolva az 
indikációkat, a tum orsejtek kontam i
nációját, a mellékhatásokat és a be
avatkozás távlatát. A nagy dózisú ke
m oterápia + őssejt-transzplantáció 
alapelve a következő: egy vagy két 
ciklusos standard-kem oterápiát kö
vetően az őssejteket egybegyűjtik és a 
CD34+ őssejteket további kezelésre 
dolgozzák fel, majd a folyamat végén 
visszatranszfundálják a betegbe, ami

granulocyta koloniastimuláló faktor 
(G-CSF) beadása után tö rtén ik  meg. 
Mindezt egy sematikus ábra szemlél
teti. Sajnos optimális sejtmobilizáló 
protokoll m a még nem áll rendelkezé
sünkre. Ha kemoterápia nem  történt 
volna akkor néhány leukopheresissel 
hasonló szám ú perifériás őssejt sze
parálható. A sejtszeparátorral néhány 
órán belül 20 liternyi vérből lehet ezt 
a sejtmennyiséget összegyűjteni, am i
nek a mennyisége nem több 50 m i
nél. Kryokonzerváló oldattal a sejtek 
-  196 °C-on tárolhatók.

A nagydózisú kem oterápiának az a 
lényege, hogy myeloablatív adag be
adása u tán  kell a beavatkozást elvé
gezni, am ikor a fvs. és trhom bocyta- 
szám a mélyponton van. Mindez 
azonban nem  tart tovább 4 -6  napnál 
és a transzplantáció s m ortalitás sem 
haladja meg a 2-5%-ot. A gyors re
generációval tartós hatású vérképzés 
biztosítható. Cytokinek adásával kap
csolatban annyit jegyeznek m eg, hogy 
ezeknek az adását m indaddig folytat
ni kell, m íg a fvs. szám az 1000/pl-t 
meg nem  haladja.

Ezek u tán  táblázatban ism ertetik  
azokat a betegségeket, ahol erre  a fo
lyamatra szükség van. Rutin eljárás
nak szám ít a perifériás őssejt-transz- 
plantáció akut myeloid leukaem ia 1. 
és 2. remissziójában, akut lym phoid 
leukaemiában, valamint non-H odg- 
kin és Hodgkin-lym phom ákban és 
plasm ocytom ában. Ún. klinikai re
search protokoll szerint javasolt chr. 
myeloid leukaem ia chr. accelerációs 
fáziásban, chr. lymphoid leukaem iá
ban, myelodysplasiás szindróm ában, 
recidíváló emlőrákban és az ivarsej
tek rosszindulatú daganataiban. Elő
zetes vizsgálatok szerint jó hatása volt 
petefészekrákban (minimális rezi- 
duális folyamat) és kissejtes hörgő
rákban is (kis kiterjedésű folyamat). 
Teljesen hatástalan akut myeloid leu
kaemia recidívában.

Az autolog őssejt-transzplantáció 
lehetséges problémája a daganatsejtes 
kontamináció. Gén-markerekkel vég
zett vizsgálatokban kim utatták, hogy 
az eredeti betegség retranszfundált 
sejtekkel myeloablatív kezelés u tán  is 
recidíválhat, hogy ez szolid tum orok
ban is így van, most még nem  bizo
nyítható egyértelműen. Viszont 
egészséges CD34+ sejtek pozitív  sze
lekciójával vagy éppen B-sejtellenes 
antitestekkel a folyamat akár 1000- 
szeresére is csökkenthető. A nagy dó

zisú kem oterápia m ellékhatásai is
m ertek, elsősorban a máj, a tüdők, a 
szív, a vesék, a bőr és a csontvelő ká
rosodhatnak, a központi idegrend
szer viszont ritkán. A tüdőben  fib- 
rózis, alveolaris vérzés, egyben külön
böző infekciók tám adhatnak. Súlyos 
cardiotoxicitás 5-10% -ban fordul elő, 
elsősorban nagy adag cyclophospha- 
m id adásakor, míg előzetes anthra- 
cyclin tartalm ú protokoll szívelégte
lenséget és szívizom nekrózist okoz
hat. A vesék toxicitása reverzibilis, 
cytostatikum ok, aminoglykosidák, 
dehydratio, tumorsejtlízis, szepszis v. 
hypotensio egyaránt kiválthatja. A 
m ásodik tum or incidenciája még 
nincs lezárva; sec. m alignom ák egy 
seattlei m unkacsoport vizsgálatai sze
rint 15 év után 6%-ban fordultak elő 
ha a beteg nem  részesült egésztest rtg. 
besugárzásban, ha ez m egtörtént, ak
kor 20%-ot ért el.

Amennyiben a nagy dózisú kemo
terápia principiuma az őssejt-transz
plantációval együtt beigazolódik, ak
kor a folyamat finomításával további 
eredmények érhetők el. A cytokinek 
optimális bevetése lehetővé teszi majd 
azt is, hogy nagymennyiségben szepa
rálhassanak nagyértékű őssejteket. A 
betegek veszélyeztetése a neutro- és 
thrombocytopeniás periódusban a 
módszer további finomításával bizo
nyára tovább fog csökkenni és ezzel 
párhuzamosan majd csökken a myelo- 
toxicitás is. Ezzel a módszerrel lehetővé 
válik immunkompetens sejtek előál
lítása, ami majd azt is lehetővé teszi, 
hogy rosszindulatú daganatok reziduá- 
lis stádiumában is alkalmazzák.

Az allogén tartom ányban viszont 
fejlődő graft technikával, elsősorban 
CD34+ sejtek szelekciójával és célzott 
T-sejt retranszfúzióval, továbbá köl
d ö k z s in ó r  v é r - tr a n s z p la n tá c ió v a l  
HLA-incompatibilitás esetében is te
rápiás haladás érhető el. A legújabb 
sokat ígérő eredményeket nem régen 
közölték (Kurtzberg, J. et. al.: Placen
tal blood as a source of hem atopoietic 
stem cells for transplantation into un 
related recipients. N. Engl. J. Med., 
1996,335, 157.).

Bán András dr.

Izolált hyperthermiás végtagperfú- 
zió melanoma malignumban mel- 
phalannal és tumor-nekrózis faktor
ral. Kettelhack, C., Hohenberger, P. és
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Schlag, P. M. (Abt. für Chirurgie und  
Chirurgische Onkologie, R obert- 
Rössle-Klinik am M ax-Delbrück- 
C entrum  für Molekulare M edizin, 
Virchow-Klinikum der H um boldt- 
Universität zu Berlin, Németország): 
Dtsch. med.W schr., 1997,122, 177.

Az eljárás m aga 40 éves; lényegében 
arról van szó, hogy m elanom a m a
lignum  végtagra korlátozott fo rm á
jában, de tranzitív m etastasisok ese
tében is a végtag gyógyszeres, jobbára  
citosztatikus perfúziója eredm ényes. 
Jobbak voltak az eredmények, ha ez 
lokális hypertherm iában tö rtén t. Mel- 
phalan és cisplatin voltak a leg
hatásosabb citosztatikumok. A mel- 
phalan + tumor-nekrózis faktor kom 
bináció sem új, mellyel akár 90% -ban 
értek el kom plett remissziót és 26 h ó 
napig tartó  ellenőrzés után a betegek 
60%-ában lokális tum or-recidívát 
nem  találtak. A szerzők intézetében 
1993 óta végeznek hasonló kezelést, 
mégpedig multicentrikus vizsgálatok 
keretében (Amsterdam, Berlin, Brüsz- 
szel, Groningen, Lausanne, R otter
dam, Tel Aviv) és eredményeiket m ost 
teszik közzé.

Összesen 21 beteg (17 nő és 4 férfi) 
eredményeit ismertetik, akikben izo
lált hypertherm iás végtagperfúziót 
végeztek rekombináns a -tum or-nek- 
rózis faktorral (rhTNF-a) és m elpha- 
lannal. Az 59 éves átlagos életkorú 
betegekben egy esetben a felső, 20 
esetben viszont az alsó végtag volt 
beteg. Egy betegnél helyi tum or-re- 
cidíva m iatt, 20-nál viszont k izáró la
gos tranzit metasztázisok m iatt vált 
szükségessé a terápia, részben a re
gionális nyirokcsomókra is rá te r
jedve, részben távoli, de végtag-m e- 
tasztázisokkal. Maga a beavatkozás 
narkózisban történik és az a lényege, 
hogy a végtag keringését teljesen izo
lálják, m égpedig oly m ódon, hogy a 
szivárgás a nagyvérkörben ne haladja 
meg 5%-kal a perfúziós folyadékmeny - 
nyiséget. Ezt indiummal jelzett saját 
w s.-ekkel és technéciummal jelzett 
hum an albuminnal ellenőrizték. 
Amint a felmelegített végtag hőm ér
séklete elérte a 38 °C-ot és az áram lási 
ráta a 30-40 ml-t/pro perfundált 
szövet liter mennyiséget, TNF-t fecs
kendeztek közvetlenül az extracorpo- 
rális keringést fenntartó a rté riás fő
ágba (alsó végtagba 4, a felsőbe 3 mg- 
ot). M elphalant 30 perccel később b o 
lus injekció formájában ugyanide ad

tak be és a végtag hőm érsékletét 
további 60 percig 38-40 °C-on ta rto t
ták. Az egy, ill. másfél óra letelte u tán  a 
végtagot volum enpótló folyadékkal 
mosták át, m ajd az izolálást m egszün
tetve helyreállították az eredeti ke
ringési státust. Folyamatos ellenőrzés 
az intenzív osztályon történt. Ameny- 
nyiben a haem oglobin 7,5g/dl alá 
csökkent, sajátvér transzfúzióval, de 
ha szükség volt rá  külső donorral kor
rigálták az anaem iát. Extubáció leg
korábban 12 órával a m űtét után  tö r
tént. A m elphalan adag 10 mg/1 vég
tagvolumen az alsó végtagon és 13 
mg/1 a felsőn. A regionális toxicitást, a 
myolysis m értékét a se. kreatinkinase 
és myoglobin meghatározásával m ér
ték. Vesekárosodás elhárítására nagy
fokú diurézist kellett biztosítani, a 
vizelet egyidejű analizálásával.

Annak ellenére, hogy kevés esetről 
volt szó, az eredmények meglepően 
jók, hiszen az áttétek 13 esetben telje
sen, részlegesen pedig 3-ban tűntek el. 
Változatlan volt a status 3 betegben és 
az egyikben progresszió következett 
be. Az ellenőrzés 15 hónapig tartott. 
Ezalatt a kom plett remissziót elért 13 
beteg közül 8 továbbra is jó állapotban 
van, pontosabban regionális recidiva 
nem jött létre. Három  beteg viszont 
újabb távoli metasztázisok következté
ben meghalt. A 13 fenti beteg közül re
cidiva három nál 5,15, ill. 30 hónap el
teltével volt megállapítható, akik közül 
kettőnél távoli metasztázisok is kiala
kultak; ezek később progrediáltak. Ki
lenc betegnél viszont a kontroll késői 
időszakában keletkeztek távoli áttétek, 
ezek közül 8-an exitáltak.

A tum or teljes visszafejlődése mel- 
phalan-perfúzió után 30-65% körüli, 
jóllehet a közlemények többségében 
50% alatti. A beavatkozás utáni re- 
gionáis toxicitás sikeresen kezelhető 
és igen mérsékelt. Heveny toxikus 
reakció vérnyomáscsökkenéssel (fel
nőttkori respirációs distress szindró
ma) V. veseelégtelenséggel nem  for
dult elő. Viszont a perfundált betegek 
felében nő tt a perifériás ellenállás a 
percvolum en emelkedésével együtt. 
Egyik esetben átm eneti cerebrális 
ischaemia lépett fel, a kreatinin clear
ance a betegek negyedében átm eneti
leg csökkent. Viszont feltűnő volt se. 
bilirubin és a transam inasek átm eneti 
emelkedése. Észleltek még epiderm o- 
lysist, egy esetben pedig a végtag 
funkció m aradandó károsodását. A 
későbbi szövődmények az alapbeteg

séggel voltak kapcsolatban és nem  a 
vázolt terápiával.

Végeredményben a többi vizsgálat
tal együtt akár 100%-os javulás ér
hető el 90%-os komplett remisszióval, 
de a m ostani eredmények ezeknél 
szerényebbek, viszont jobbak, ha a 
melphalan monoterápiával hasonlí
tották össze.

Továbbiakban prospektiv, random i- 
zált vizsgálatokra van szükség ahhoz, 
hogy meg lehessen ítélni, m ennyivel 
jobb a TNF +m elphalan kom biná
ció, m in t a kizárólagos m elphalan- 
terápia; ilyen vizsgálat folyam atban 
van.

Bán András dr.

Melanoma m alignum  (MM) a vulván 
89 beteg adatai. Räber, G. és mtsai 
(Zentrum  für Frauenheilkunde der 
Westfälischen W ilhelms-Universität 
Münster, M ünster): Cancer, 1996, 78, 
2353.

A nők M M -ainak 3%-a a genitalis 
tractusban, leginkább a vulván fordul 
elő; a külső nem i szervek m alignus 
daganatainak 2-10%-át teszi ki a vul
va m elanom ája. Ritkasága m iatt keze
lési ú tm utatást adó tanulm ány gya
korlatilag nem  létezik.

A szerzők 5 bőr- és nőgyógyászati 
osztályon 1978 és 1981 között észlelt 
és kezelt vulva MM-s beteg anyagá
nak retrospectív  vizsgálatát végezték 
el. A betegek követése m edian 39,9 hó 
(6-155 hó) volt. A betegek átlagélet- 
kora 59,4 év (18-92 év) volt, leggyak
rabban a 6., 7. és 8. évtizedben jelent
kezett a betegség. Észleléskor 166 
esetben tu m o rt vettek észre, 15 és 13 
esetben viszketésre, illetve vérzésre 
panaszkodtak a betegek. Hét betegnél 
korábbi vulvaelváltozás megváltozá
sa, 6-nál irritáció , 3-nál secretio és fáj
dalom jelezte a betegséget. Ulceratio 
35 betegnél (39,3%) fordult elő, ezek 5 
éves túlélése (14,3%) szignifikánsan 
nem különbözött az ép felszínű tu 
morok 5 éves túlélésétől (20,4%). Az 
invasio mélységét Breslow szerint 82 
tum ornál határozták meg. 12-12 eset
ben 0,75 m m  alatti, illetve 0,76-1,5 
mm közötti, 21 tumornál 1,51-3 mm 
közötti, 9 tum ornál 3,01 -4  m m  közöt
ti és 28 tum ornál 4 mm feletti volt az. 
invasio mélysége, ami a túléléssel ösz- 
szefüggést mutatott. Az invasio szint
jét Clark szerin t 82 esetben ism erték.
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Clark I, II, III, IV és V stádium ú tu 
m ornak 2, 10, 14, 42, illetve 14 felelt 
meg. A median túlélés 1,5 m m  alatti 
invasiónál 112 hó volt, akárcsak a 
Clark I—III szintek esetén. Az l,5mm 
feletti invasiónál a m edian túlélés 24 
hó volt, míg Clark IV és V szinteknél 
37, illetve 14 hó, ami szignifikánsan 
rosszabb, mint a felszínesebb tum o
roknál tapasztalt. A tum orok többféle 
szövettani típust képviseltek, de ezek 
a túléléssel nem m utattak összefüg
gést. A TNM stádium szerint a tum o
rok közül 10, 12, 27 és 33 volt pTl, 
pT2, pT3, illetve pT4; a túlélés itt is 
szignifikánsan különbözött a pTl és 
pT2 tum orok, valamint a pT3 és pT4 
tum orok között. Nyirokcsomó dissec
tio 45 betegnél volt; a nyirokcsom óát
tétes betegek túlélése (21 hó) szignifi
kánsan rosszabb volt, m int az áttét
menteseké (65 hó). Bár a Clark I—III, 
illetve az 1,5 mm-nél nem  mélyebb in- 
vasiót mutató tum orok prognosisa 
jobb, haematogen és nyirokcsom óát
tét ezeknél a daganatoknál is előfor
dult. A kezelés localis kimetszés 
(n = 15), localis kim etszés és lym- 
phadenotom ia (n = 7), localis kim et
szés és sugárkezelés (n = 8), vulvecto- 
m ia (n = 17), vulvectomia és sugár- 
kezelés (n = 4), radicalis vulvectomia 
(n = 30), radicalis vulvectomia és su
gárkezelés (n = 7), csak külső sugár- 
kezelés (n = 1) volt. A m edian túlélés 
31, 39 és 41 hó volt localis kimetszés, 
vulvectomia, illetve radicalis vulvec
tom ia mellett. Az 1,5 m m -nél mé
lyebben infiltráló tum orok esetén a 
m űtét típusa nem jelentett túlélési 
előnyt a betegeknek.

Az eredmények szerint a vulva 
MM-a biológiájában hasonlít az ext
ragenitalis MM-hoz. Az effectív pri
m er sebészi kezelés nagyon fontos, 
mivel a recidív betegség rossz prog- 
nosisú. A kezelést az invasio mélysé
ge, a szövettani típus és az ulceratio 
jelenléte vagy hiánya alapján kell ter
vezni, a bőr M M-ának megfelelő 
irányelvek szerint.

Cserni Gábor dr.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGY

Munkahelyi követelmény és kardio- 
vaszkuláris reaktivitás kölcsönha
tása a karotisz arterioszklerozisának 
progressziójára. Epidemiológiai ta
nulmány. Everson, S. A. és mtsai

(Public Health Institut Berkeley USA 
-  Kuopio, Public Health Institut Finn
ország): BMJ, 1997,314, 553.

Szerzők a munkahelyi fokozott köve
telmények és a stressz kiváltotta vér
nyomásváltozás kom binált hatását 
vizsgálták a karotiszok arterioszkle
rozisának progressziójára 4 éves kö
vetéses vizsgálat során. Abból indul
tak  ki, hogy a kardiovaszkuláris be
tegségek keletkezésében a stressz, a 
szim patikus idegrendszer fokozott 
aktivitásán keresztül gyakorol hatást, 
mely a szívritmus és a vérnyomás vál
tozás növekedésével m érhető. A m un
kahelyi környezet valószínű egy 
olyan fontos tényezője a felnőtt kor
ban  jelentkező stressznek, amely a 
szív- és érrendszeri betegségek és ha
lálozás alakulásában szerepet játszik. 
Ezért a kelet-finnországi Kuopio 
városának ischaemiás szívbetegségek 
rizikófaktorait vizsgáló program hoz 
csatlakozóan végeztek átfogó vizs
gálatokat.

Az alapsokaságot 42-65 év közötti 
népességből választották ki. A vizsgá
latokat az 1984-1989 években, a köve
téses vizsgálatokat 1991-1993 között 
végezték. Csak a teljes m unkaidő alatt 
alkalm azásban állókat és azokat vet
ték a m intába, akiknél az egész vizs
gálati sort el tudták végezni. így 591 
középkorú férfi (42-60 év) került a 
m intába. A mintába tartozóknál a 
kardiovaszkuláris reaktivitást a 20 
H gm m -t vagy azt m eghaladó szisz- 
tolés vérnyomásemelkedéssel, a m un
kahelyi terhelést a Lynch által kifej
lesztett skálával, a karotiszok arte
rioszklerozisának alakulását ultra- 
szonográfiás vizsgálattal végezték, 
m eghatározva az intim a-m édia vas
tagságát, a maximális intim am édia 
vastagságot és a plaque-ок magas
ságát. Elemeztek biológiai-biokémiai 
életm ódi ism ert rizikófaktorokat. 
(Részletes metodikai leírást adnak).

M egállapították, hogy azok, akik
nél stressz hatására a szisztolés vér
nyomás jelentősen emelkedett és a 
m unkahelyi stresszhatás is fokozott 
volt, 10-40%-kal nagyobb progresszi
ót m utattak  az átlagos középértékű és 
a m axim ális intima m édia vastago
dás, valam int a plaque-ок magassága 
növekedése terén, összehasonlítva 
azokkal, akik kevésbé m utattak reak
ciókészséget a teszt-terhelésre, vagy 
alacsonyabb munkahelyi terheléssel 
rendelkeztek. Különösen szoros ösz-

szefüggést találtak a kezdeti vizsgálat
nál m ár sztenozist, vagy plaque-ot 
m utató csoport esetében. Ennél a cso
portnál a karotis arteriosklerózis pro
gressziója meghaladta a 46% -ot. Vizs
gálatukban az egyéb rizikófaktorok 
szerepét nem  találták jelentősnek.

Eredményeik arra utalnak, hogy a 
pszichológiai stressz fontos szerepet 
játszik a szív- és érrendszeri beteg
ségek alakulásában és halálozásában, 
de az egyéni érzékenység, a biológiai 
válaszkészség, személyiség, m agatar
tás és más tényezők tisztázása további 
vizsgálatokat igényel. A tanulm ány a 
m unkahelyi környezet és elvárás je
lentőségére is fokozottan utal, kiemel
ve a stressz indukálta reaktivitás sze
repét az em beri arterioszklerozis fej
lődésében. Szerzők a női és m ás kor
csoportokra is kiterjedő, valam int na
gyobb volum enű vizsgálatok végzését 
tartják szükségesnek.

Tényi Jenő dr.

Thermográfiás változások idült alka- 
ri fájdalmakról panaszkodó billen
tyűzetkezelőknél. Sharma, S. D. és 
mtsai (Rheumatology, Research Unit, 
Cambridge, Nagy-Britannia): BMJ, 
1997,314, 118.

A repetitív m unka okozta idült, funk
ciócsökkenést kiváltó alkari fájdal
mak megítélése a panaszok és tünetek 
különbözősége és az objektív mérési 
lehetőségek hiánya m iatt nem  egy
séges. A klinikai megfigyelések azt 
sugallják, hogy a repetitív izom 
összehúzódások okozta károsodások 
vasom otor változásokkal járnak 
együtt. A szerzők ennek vizsgálatára 
hat, legalább 3 hónapja k rón ikus al
kari fájdalom tól szenvedő billentyű
zet kezelőnőt és 21 panaszm entes kol
légájukat (közülük 12 nő) egy rheu- 
matológiai vizsgálat keretében p róba
írásos terhelés előtt és u tán  therm o- 
gráffal megvizsgáltak. M ind a 6 bete
güknek -  a panaszok fokozódásán túl 
-  a proximalis phalanxokon az átlagos 
hőm érséklet 0,45-3,44 °C-nyit (átlag 
2,11 °C) csökkent. A kontrollszem é- 
lyek közül a próbaírás csak négynél 
okozott 0,35-1 °C-os hőm érséklet
csökkenést (átlag 0,55 °C), panaszok 
kialakulása nélkül. A 6 beteg közül 
ötöt egy későbbi időpontban újra 
megvizsgáltak. Időközben egyikük 
panaszm entessé vált. Nála a próbaírás
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lehűlést és panaszokat nem váltott ki, 
a többi 4 az első vizsgálathoz hason 
lóan reagált.

A therm ográfia e tünetegyüttesnél 
a diagnosztikában és a therapia ered
ményességének követésében egyaránt 
eredményes segédeszköz lehet, de ezt 
a feltevést még kiterjedtebb vizsgála
tokkal igazolni kell.

Galgóczy Gábor dr.

HÍV infectio kockázata boncoláskor.
Johnson, M. D. és mtsai (Vanderbilt 
University School of Medicine): Arch. 
Pathol. Lab. Med., 1997,121, 64.

Az AIDS m egértésében vitathatatlan 
jelentősége volt a kórboncolásoknak 
is. Bár a boncolás potenciális fertőzés
forrást jelent, ezideig boncolás k ap 
csán fertőzésről még nem szám oltak 
be az orvosi irodalomban. HIV-fer- 
tőzöttek vérével szennyezett tű  okozta 
sérülést követően a seroconversiót 
mindössze 0,36%-osnak becsülik. A 
boncolások során szerzett sérülések 
gyakoriak. Kezdők esetén m inden 11 
boncolásra ju t átlag 1 sérülés, míg 
tapasztalt pathológusok esetén 55 
boncolásra ju t ugyanennyi. A sérülé
sek potenciális fertőzési lehetőséget 
jelentenek és erre utal az is, hogy HIV- 
1-et halált követő 1-6 nap u tán  is 
izoláltak m ár AIDS-es halott agyából, 
véréből.

A szerzők egy pathológus boncolá
sa során szerzett HIV-1 fertőzéséről 
számolnak be, tudom ásuk szerint elő
ször. A halott egy 47 éves férfi volt. 
progresszív szellemi leépülést köve
tően halt meg. O pportunista fertőzés
ben nem szenvedett. Halála előtt p ro 
gresszív multifocalis leukoencephalo- 
pathiát igazoltak nála agybiopsiával. 
Terminálisán ЗО/m m 3 volt a CD4 p o 
zitív sejtjeinek a száma.

A boncolást a halált követő 5. ó rá 
ban, este 8 ó ra  körül, a pathológus 
m unkaidejének 12. órájában kezdték 
el. A kórboncnok az előírt (M agyaror
szágon legritkábban használt, de más 
helyeken megkövetelt) védőruházatot 
használta, eltekintve a drótkesztyűk
től. A boncoláskor a tüdőből szövet
m intát vettek, majd az agy kivétele 
következett. Ekkor történt a kézsérü
lés a tüdőm inta vételénél is használt 
késsel. A pathológus hypoval (Clorox) 
és jóddal fertőtlenítette a sebet, m ajd 
új kesztyűkkel befejezte a boncolást.

Egy órával később egy infectológussal 
konzultált sérüléséről. AZT profilaxist 
nem tarto ttak  szükségesnek. Másnap 
HIV-1 vizsgálatot kezdtek. Az ELISA 
negatív volt. H ét hónappal később a 
CD4 pozitív sejtek száma 42%-ra 
csökkent (812/m m 3). Ekkor a sero- 
conversio is m egtörtént már. A sérü
lés után 19 hónappal HIV-I-et izolál
tak a vérből, de ezt követően nem  si
került többször vírust izolálni. Több 
mint 4 évvel a fertőzés után a patholó
gus még tünetm entes. A fertőzés eset
leges egyéb m ódjai az anam nesztikus 
adatok és a sexualis partner vizsgálat 
alapján kizárhatók. Az eset a kórbon
colás eddig ta lán  elhanyagolt fertőzési 
kockázatára és a biztonsági előírások 
fokozott betartásának  szükségességé
re hívja fel a figyelmet.

Cserni Gábor dr.

Mycobacterium tuberculosis túlélése 
fixált tüdőszövetekben. Irodalmi át
tekintés és rövid közlemény. Kappel,
T. J. és m tsai (University of M innesota 
Hospital and  Medical School): Hum. 
Pathol., 1996,27, 1361.

Az irodalm i adatok szerint a boncter
mekben dolgozók között magas a no- 
zokomiális tbc. fertőzés kockázata. A
tbc. gyakoriságának emelkedése meg
felelő óvintézkedések bevezetését te
heti szükségessé. A fertőzésről azt 
tartják, hogy az aerosolba ju ttato tt 
életképes kórozókkal függ össze. A 
formalin fixálásról azt tartják, hogy 
csökkenti a fertőzés veszélyét, de je
lenleg nem  léteznek az ilyen szövetek 
kezelésével kapcsolatos irányelvek.

A szerzők a környék pathológusai 
körében végzett random  felmérésük 
alapján elég kaotikusnak találták 
azok vélem ényét a formalin fixált szö
vetek fertőzőképességéről. Öt archi
vált M. tuberculosissal fertőzött tü 
dőszövetből végeztek tenyésztést. A 
fixálás 10%-os formaiinban a léguta- 
kon keresztül és immerzióval együt
tesen tö rtén t. Tenyésztésre a m ak
roszkóposán kóros területekről, több 
helyről vettek mintát. Egy esetben 72 
óra, 14 nap  és 30 nap fixálás után 
háromszor, a többi esetben 45 nap, 47 
nap, 10 hónap, illetve 9 év és 7 hónap 
fixálás u tán  tö rtén t a tenyésztés. M in
den tenyésztés negatív volt 8 hét in
kubáció u tán . A párhuzam osan vizs
gált szövettani metszetekben a sajto

sodó granulom ákban saválló pálcákat 
könnyen ki tudtak  mutatni. A te
nyésztésre szánt anyagokból kenete
ket is készítettek és azokban is azono
sították a saválló pálcákat. Az elhuny
tak közül négynél a halált megelő
zően pozitív keneteket és tenyészté
seket is regisztráltak.

A formalin fixálás tuberculocid ha
tásáról nemcsak a pathológusok véle
ménye ellentm ondó. A szakirodalom, 
amelyet 1900-ig visszamenően átte
kintettek a szerzők, szintén ellent
m ondásos erre vonatkozóan.

Bár a boncolásokkor nem tö rtén t 
tenyésztés a tanulm ány retrospektív 
jellegéből kifolyólag, az adatok szerint 
a formalin fixált szövetekből a M. tu 
berculosis nem tenyészthető ki, ami a 
fertőzőképesség ellen szól. A kis eset
szám m iatt mégsem tekinthetők vég
ső konklúziónak az itt leírt eredm é
nyek. A boncterm i, illetve kórszövet
tani laborokban vizsgált sebészi anya
gok kezelésére vonatkozó irányelve
ket szélesebb körben elvégzett hason
ló tanulm ányokra kellene alapozni.

Cserni Gábor dr.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Szakorvosok ellenőrző meglátogatá
sa jogi perspectivában. Lombarts, M. 
J. M. H. és m tsai (Utrecht. M aastricht): 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
1824.

A vezetésnek mindig gondot kell 
fordítania a minőség fokozásra, egyik 
ilyen m ódszere a felülvizsgálat, mely- 
lyel az eü-ben a szakorvosi tevékeny
séget ellenőrzik. A kontrolinál a szak
orvosok nem  azt érzik, amit egy 
csempész érez az ellenőrzésnél, ha
nem  a minőség fokozásához segítsé
get nyújtó ténykedés realitását. A vizs
gált szakorvosnál is értékelendő a jó 
indulat. A kritikai meglátogatás nem  
jelenti a vizsgált szakorvos rejtett h i
bái feltárását, hanem m inden téren 
egy minőséget fokozó rendszert je 
lent. Ami egykor egy, a m inőséget 
fokozó m ódszerként indult meg, az 
m ost már, m int egy minőséget el
lenőrző m ódszer működik. Ezekkel a 
kritikai látogatásokkal kapcsolatban 
jogi problém ák is előfordulnak. Mit 
várunk a procedúrától? Mik a lá to
gatás jogi kritérium ai? A specialisták 
kötelesek-e elfogadni a visitatiót? Az
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eredm ények nyilvánosságra h ozh a
tók? M ilyen büntetések érvényesek a 
visitatió  eredm ényeképpen? Szer
zők  igyekeznek a kérdésekre m egfe
leln i.

A visitatiót, mint egy intercollegiális 
látogatást kell értékelni. A kívánt nor
mákat, mintegy kollegiális próbának 
kell tekinteni, a kivitelezők is kollégák, 
ők határozzák meg a szankciókat is. 
Előírások határozzák meg az egyéni or
vosi ténykedéseket és azok határozzák 
m eg a szervezésbeli és jogi cselekmé
nyeket. A normák és a kivitelezést biz
tosító szervezés biztosítják a m inőségi 
munkát. A nem képzéssel foglalkozó 
visitatiós tagok praxis-hozzáértéséhez 
a kiképzéssel foglalkozó tagok szakmai 
hozzáértése képez kiegészülést. A visi- 
tatiónál így részben külső tagok végez
nek vizsgálatot -  mivel nem a saját kór
házi dolgozók vizsgálják a kórházi 
munkát -  és részben belsők a vizsgá
lók, mert azok is szakmabeliek. A visi
tatiós programokat az orvosi szakma 
m inőséget ellenőrző csoportja állítja 
össze, ők állapítják meg a normákat és 
jelölik ki a visitáló tagok számára a 
részfeladatokat. A kiértékelésnél a nor
mák, mint elérendő célok kerülnek 
ajánlásra. Mennyiségbeli normákat a 
megejtett vizsgálatok összehasonlítása 
után lehet megállapítani. A visitatiók- 
nál az uniformizálást, azaz azt kell 
elérni, ami a vizsgált kollégák cél
kitűzése is, amit az objektív vizsgálat 
eredményezett. A normák a szakmai 
közösség által kívánt tennivalókra vo
natkoznak, emiatt a szankciók is köte
lezőek, senki sem vonhatja ki magát a 
visitatióból. A vizsgálatok eredményeit 
nyilvánosságra nem szabad hozni, 
mert egyes szakmabelieknél heves el
lenkezést válthat ki és a cél, a munka 
javítása így nem sikeres. A kiképzéssel 
foglalkozó intézeteknél az illetékesség 
csökkentésével, esetleg megvonásával 
lehet javulást elérni, a nem kiképzéssel 
foglalkozóknál ki- és továbbképzésre 
való rendelés hozhat eredményt. Leg
fontosabb annak az ismerete, hogy  
tényleg a vizsgált személy a felelős 
azért, amiben hibát találtak. A visita- 
tiókra a szakma felügyelete és fejlődése 
miatt feltétlenül szükség van. A m ód
szer állandóan fejlődik, ebben azonban 
legfontosabb a vizsgáltaknál a saját 
akaratból történő javítás és nem a 
sanctióktól való félelem.

R ib ic z e y  S á n d o r  dr.

ORVOSKÉPZÉS

Nagy-Britanniában hiány van egyete
mi tanárokban. Meijer Van Putten, J. 
B. Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 140, 
2149.

Nagy-Britanniában vagy 10 klinikai or
vosi egyetemi tanári állás nincsen be
töltve és sok docensi állás is üres. En
nek oka, hogy nem képesek a National 
Health Service-en belül (NHS) biztosí
tani a fizetéseket. (The Independent, 
okt. 3.). Dr. Sandy Macara, a brit 
Medical Association elnöke szerint egy 
„eddig ismeretlen krízis” fenyegeti az 
orvosnevelést és ezért kérték a m i
niszterelnök beavatkozását. A klinikai 
akadémikusok idejüknek felét kutatás
ra és oktatásra fordítják, másik felét a 
betegek gyógyításának szentelik, az 
NHS munkaerejének 10%-át alkotják. 
Tradicionálisan ugyanannyit kapnak 
fizetésben, mint a teljes m unkaidőben  
dolgozó kórházi kollégáik, (tapasztalt 
specialistáknál a kezdő fizetés 
115000-140000 gulden). Az utolsó 
években az egyetemek nem tudnak  
ugyanennyit fizetni, mint a kórházi 
kollégák fizetése, mert az orvosi ok
tatásban a medikusonkénti alapítvány 
harmadával csökkent. 1996-ban a 
fizetésemelés az NHS specialistáknál 
3,8%-kal, az asszisztens-egészség
ügyieknél 5,3%-kal, az egyetemi törzs
höz tartozóknál csak 1,5%-kal em elke
dett. Egyes egyetemi docensek nem  
kaptak semmi fizetést. Ez a kifejlet már 
6 éve így történt és ez oda vezetett, hogy  
az orvosi nevelésben a törzs üresen fu
tott dr. Macara szerint ez csak súlyos
bodni fog. „A klinikai orvostudomány
ban 57 állás üres maradt, köztük az 
ország legfontosabbb pozíciói, ez pedig  
azt jelenti, amit a nép »fejnélküli 
csirkének« nevez, hiányzik a hajtóerő.” 
Olyan munkahelyekre az anatómiá
ban, a physiológiában, melyeket azelőtt 
orvosok töltöttek be, most klinikai 
tapasztalat nélküli tudósokat alkal
maznak.

R ib i c z e y  S á n d o r  dr.

Belgiumban kevesebb a holland egye
temi hallgató. Meijer Van Putten, J. B. 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1996, 1 4 0 , 
2150.

A holland egyetem i hallgatók közül 
csak 1-nél sikerül az első évi tanulás, a 
De Standaard (ok. 4.) arról írt, hogy

részben talán ennek tulajdonítható a 
holland orvostanhallgatók nagy szá
mának a csökkenése, m ajdnem  min
den flamand egyetem en. Antwerpen
ben a csökkenés 8 % -os, Gentben 
majd egyharm ados a csökkenés. Az 
elmúlt években egyre szaporodott a 
Flandriában tanuló holland egyetemi 
hallgatók száma, főleg Antwerpen
ben. Azt is tervezték, h ogy  emiatt az 
orvostanhallgatóknál bevezetik a 
hallgatók stopját. Tervezték, hogy 
csökkenteni fogják az orvosok  létszá
mát. Kezdetben a szövetségi eü. mi
niszter, Marcal Colla már ez évben be 
akarta vezetni ezt, de arra való tekin
tettel, hogy  ilyen rövid idő alatt nem 
lehet m egnyugtató m ódon  csökken
teni a hallgatók számát és megfelelő 
vizsgától tenni függővé a hallgatói 
felvételt, elhalasztották a rendezést a 
következő évre. Érdekes, h ogy  még a 
felvételi vizsgák bevezetése előtt el
kezdődött a holland orvostanhallga
tók jelentkezése. De Standaard szerint 
ez nem csak a hollandok rossz tanul
mányi eredm ényeinek, hanem  annak 
is tulajdonítható, hogy Hollandiában 
a következő évben több hallgatót 
tudnak felvenni. A belga felvételi vizs
ga 1996-ban való bevezetése fokozta a 
zavart.

R ib i c z e y  S á n d o r  dr.

Az intenzív ellátáshoz tartozó műkö
dési terület Hollandiában. Stouten- 
beek, C. P. és m tsai (Am sterdam ): Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1996,1 4 0 , 1413.

Az intenzív ellátás gyorsan fejlődő 
multidisciplinaris szakma, amelyben 
főleg anaesthesiologusok, belgyógyá
szok és sebészek játszanak fontos sze
repet. A holland anaesthesiologusok, 
belgyógyászok, sebészek, intenzív 
osztályosok elhatározták, h ogy  az in
tenzív ellátás területén egyesítik  ere
jüket és közös munkával elérik, hogy 
az intenzív ellátást Hollandiában  
megjavítják. Ez eddig egy  fejlődési 
gyorsulást okozott és m ost beszám ol
nak az eddig elértekről. 1991-ben 
megalakult az intenzivisták bizottsá
ga, tagjai a felsorolt egyesületekből 
2-2 tag és 1994 óta a tüdő és tbc egye
sület orvosai, a neurológusok és az 
idegsebészek egyesülete, utóbbiakból 
1-1 tag részvételével a bizottságban. A 
bizottság dönt a praktizáló intenziti- 
visták retrográd elism eréséről, ki-
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alakítja a szükséges tudásanyagot és 
az ellátási kötelezettségeket. Felhatal
m azták egyúttal az intenzitivisták k i
képzését végző intézetek m eglátoga
tására s az országos theoretikus inten- 
zitivista felkészítés m egszervezésére. 
Az érintett tud. egyesületek összeállí
tották a kívánalmakat, ezek a n eu
rológiában és neurochirurgiában már 
előrehaladtak. Az intenzitivisták el
képzelése részben a reguláris felké
szülésben, részben ezen kívül realizá
lódott. Az a specialista, aki m egfelel 
ennek a kérdéskörnek, nevezheti 
m agát intenzitivistának.pl. anaethesi- 
ologus-intenzitivisitának, belgyó- 
gyász-intenzitivistának, vagy sebész- 
intenzitivistának. Az intenzitivista a 
tudom ányos társaságok felelőssége 
alá tartoznak és nem közvetlenül a 
specialisták bizottsága alá. A k ineve
zés 5 évre érvényes, utána újbóli m eg
ítélés esedékes. A felkészülési kívánal
makat a tudományos egyesületek fo
galm azzák meg. Az egyesületek kívá
nalm ai nem egyformák. A felkészü
lési idő 2 év, melyből legfeljebb 6  hó  
eshet a szabályos kiképzési időn  
kívülire és a 2 év legfeljebb 6 hónapra  
szakítható meg. Az elmúlt években a 
praxisban levő intenzitivisták retro- 
grád elismerést kaptak, ha a m unka
idejük substantiális része volt az in 
tenzív ellátásban. A kérelmezők a tu 
dom ányos egyesületeknél jelentkez
tek, ahol egy bizottság döntött a jelölt 
által összeállított válaszok alapján, 
ezekből tűnt ki a jelentkező alkalm as
sága. Kétség esetén további in form á
ciók szerzése volt soron. A kórházi 
főorvosok véleményezték az adato
kat. 1993-1994 között lehetett kérni 
az elismertetést. A retrográd elism e
rést a tüdő m egbetegedéseinél, n eu 
rológiánál és neurochirurgiánál m ég  
nem  fejezték be, de 1996. jan. 1-ig 536 
utólagos kérelmet bíráltak el. 12 je 
lentkezőt kizártak a m egítélésből. Az 
elutasítások egy része azokból adó
dott, akik nem igazolták m egfelelően  
az intenzív-szakmában való dolgozá
suk idejét, és ez főleg az olyan in té
zetekben dolgozókat érintette, akinek  
intézetében csak 3 ágy volt lélegezte
tésre beállítva. A kiképzési részleg  
maximálisan kórházból áll, m elyek
ben m inden osztály működik, a gyer
m ek intenzív részleg nem számít, bár

jó, ha van. A kiképzési részleg multi- 
disciplináris és legalább 2 különböző  
specialistából álljon. A vezetője egy  
elismert belgyógyász legyen, legalább 
5 éves intenzitivista múlttal és pro- 
moveált legyen, de nem  szükségesen  
az anyaszakmából. Ez azt jelenti, hogy  
a főnöknek nem  kell a vizsgázó  
specialitásában lennie. A kiképzendő  
intenzitivistáknak intézetenként nem  
szabad m eghaladniuk az intézetben  
tényleg dolgozó intenzivisiták szá
mát. A kérő intézet igényli a m ultidis- 
ciplináris v izitatiós bizottságot, hogy  
küldjön ki a tudom ányos egyesüle
tekből m inim álisan 2 tagot a kívánt 
szakból és egyet a többi szakból. A b i
zottság dönt a vizsgáztatás jogossá
gáról és a k iképzés jogosságáról. A 
kiképzési alkalm asság 2 évre érvé
nyes. Megújításánál további 5 évre 
van érvényessége megállapítva.

R ib i c z e y  S á n d o r  dr.

ORVOS ÉS A JOG

A gyermek, az orvos és a bíró. Bal- 
combe, J. ). Roy. Soc. Med. 1996, 89, 
Suppl. No 28,3.

Az orvosi technológia fejlődésével a 
jognak egyre többet kell foglalkoznia 
a gyermekeken végrehajtható orvosi 
beavatkozások törvényi szabályozá
sával és egyre több esetben kell bíró
ság eldöntse azt, h ogy  az adott szituá
cióban a gyerm eknek vagy a szülőnek  
elfogadja-e a döntését, vagy pedig ő 
határozzon a végrehajtandó kezelés
sel kapcsolatosan.

Az orvosi kezeléssel kapcsolatosan  
(akár m űtétről, akár gyógyszeres ke
zelésről, akár diagnosztikus eljárásról 
van szó) a brit jogrend szerint érvé
nyes beleegyezést adhat:

1. Maga a gyerm ek, ha m ég nincs 
16 éves, de elég intellingens és m egér
ti a kezelés lényegét.

2. Ha elm últ 16 éves.
3. A gyerm ek szülője vagy gyámja.
4. A bíróság, ha úgy látja, hogy  a 

szülő döntése ellenkezik a gyem ek ér
dekeivel.

Azzal kapcsolatosan, hogy a gyer
mek m egtagadhatja-e a beleegyezést, 
jelenleg m egoszlanak a vélem ények.

Egyesek szerint a beleegyezés m egta
gadásának a joga együtt kell járjon a 
beleegyezés megadásának a jogával, 
míg m ások úgy érvelnek, hogy bár a 
kiskorú gyerm ek m egértheti a keze
léssel járó előnyöket (és így bele
egyezhet abba), annyira még nem  fej
lett, h ogy az elutasítás következm é
nyeit fel tudja mérni.

Ezek a problémák különsen élesen  
jelentkezhetnek az alábbi szituációk
ban.

1. Súlyos fejlődési rendellenesség
gel és agyi károsodással született 
gyermek esetében, az életm entő be
avatkozáshoz a szülő nem kíván hoz
zájárulni.

2. a. Vallási okok miatt a szülő elu
tasítja az életm entő beavatkozást (pl. 
transzfúziót).

2. b. Vallási okok miatt az intelli
gens, a következményeket mérlegelni 
képes 16 évesnél fiatalabb gyermek  
utasítja el a beavatkozást.

2 . c. 16 évesnél fiatalabb gyermek 
esetében -  akarata ellenére -  bírósági 
döntéssel m eghozzák a kezelésre uta
sító határozatot, de mire a végrehaj
tásra sor kerülne, betölti 16. életévét.

3. Nem  terápiás célú beavatkozások.
Például:
3. 1 Sterilizáció szellem ileg retar

dált gyerm ekeknél.
3.2 . Szerv vagy szövet-donáció (pl. 

szellem ileg retardált, de felnőtt korú 
em berből m egengedett-e az egyik ve
se kivétele a beteg testvér m egm enté
se érdekében?).

3. 3 N em et megváltoztató műtéti 
beavatkozás (pl. női genotípus és férfi 
fenotípus esetén kiskorú gyerm ek
nél).

4. Táplálás és itatás m egszüntetése 
m agatehetetlen, retardált gyerm ek
nél.

5. Abortusz gyengeelméjű gyermek
nél.

6 . Klinikai kutatás, különösen akkor, 
ha nincs közvetlen terápiás haszna.

A cikket Sir John Balcombe, gyakor
ló brit orvosjogász a saját praxisában 
szerzett tapasztalatai alapján írta. Mi
vel a brit jogalkotás precedenseken ala
pul, a szerző pro- és kontra több esetet 
és ítéletet felsorol. Tanulmányát első
sorban gondolatébresztőnek szánta.

V á s á r h e l y i  B a r n a  dr.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Orvostörténelmi adalék a ritka hasfali 
fejlődési rendellenességek irodalmához

T. S ze rk e s z tő sé g !  Cserni Gábor dr. és 
Tankó András dr. „Végtag-testfal malfor- 
mációs komplexum: egy ritka fejlődési 
rendellenesség” (Orv. Hetil., 1997, 138, 
931-937) c. alapos esetismertetéséhez 
szeretnék hozzátenni néhány orvostörté
nelmi adalékot. Az első magyar vonat
kozású közlés az említett témakörben 
valószínűleg id. L e n h o s s é k  M ih á ly  
(1773-1840) nevéhez fűzhető. 1819-ben a 
Bécsben megjelenő Medizinische Jahr
bücher des к. íc. österr. Staates c. évkönyv
ben tette közzé német nyelvű dolgozatát 
N a c h r ic h t von  e in e m  m e n sc h lic h e n  F ötus, 
d e r  m i t  e in e m  B a u ch b ru ch e , in w e lch em  
d a s H e rz , d ie  L eber u n d  d e r  g rö ss te  T he il 
des D ü n n d a r m s  e n th a lte n  w aren , geboren  
w u rd e , azaz Híradás egy emberi magzat
ról, amely olyan hassérvvel született, 
melyben a szív, a máj és a vékonybél tete
mes része találtatott c. alatt. A publikáció 
megjelenésének helye s nyelve nem meg
lepő, hiszen Lenhossék 1819 és 1825 kö
zött a bécsi orvosi kar fiziológiaprofesz- 
szora. Mélyebb érdeklődését a teratológiai 
(embriológiai) kérdések iránt nem csak 
az idézett kazuisztika bizonyítja.

A bibliográfiák szerint 1819-ben még 
két hasonló témájú közleménye jelent 
meg az említett évkönyvben. Most csak 
magyarra fordított címeiket idézzük: 
H íra d á s  e g y  e m b er i ik e r to r z ró l  (Doppel
missgeburt), rö v id  é le t ta n i  m e g je g y zé 
se k ke l a  h a so n ló  m o n s tr u m o k ró l, ill. E gy  
lá n y g y e r m e k  szo k a tla n  fe j lő d é s é n e k  tö r
tén e te . 1821-ben pedig a Rheinische Jahr
bücher für Medizin und Chirurgie hasáb
jain tette közzé a L e írá s  eg y  fé ls z e m ű  
e m b e r i  to r z s zü lö ttrő l c. kazuisztikáját.

E sorok írójának sem képzettsége, sem 
lehetősége nincs az eredeti közlemények 
megtekintésére és értékelésére. Orvostör
ténészi reflexiójával olyan szülész
nőgyógyász, esetleg neonatalógus kol
légák figyelmét kívánja felhívni Len
hossék munkáira, akiket érdekel szak
májuk története. Tudomásom szerint a 
Lenhossék-Szent-Györgyi-dinasztia meg
alapítójának ilyen témájú tudományos 
publikációival nem foglalkozott a ma
gyar orvostörténet-írás. Érdemes lenne 
tehát Lenhossék születésének közelgő 
225. évfordulója alkalmából feldolgozni e 
témakört, amely bizonyára nem kevés 
értékes adatot rejt magában. Egy 1909-es 
német vélemény (I. F is c h e r )  szerint 
például Lenhosséknak a Beobachtungen 
aus dem Gebiete der gesamten prak
tischen Heilkunde von österr. Aerzten c. 
folyóirat 1821-es évfolyamában a méhen 
kívüli terhességről megjelent tanulmánya 
„talán korának legjobbja volt” (idézi E. 
L e sky : Die Wiener Medizinische Schule 
im 19. Jahrhundert, 1965, 94. old.). A ter

jedelemre is tekintélyes, 50 oldalas tanul
mány magyarra fordított címe: A  F allop-  
k ü r tb e n  b e k ö v e tk e z e tt  te rh esség  k é t  k ü 
lön leges e se té n e k  le írása , m e g je g y zé se k k e l  
a  h a so n ló  terh esség ek  oka iró l, tü n e te ir ő l  
és k im en e te lé rő l.

A múlt századbeli szakirodalomban a 
veleszületett rendellenességek leírásakor 
a különlegesség, a látványosság bemuta
tása dominált. Az „élettani megjegyzé
sekre”, ill. a kóreredetre is kitérő Len- 
hossék-leírások az értékesebb kivételt 
jelentik -  megismerésük mind az árnyal
tabb Lenhossék-kép, mind a hitelesebb 
szülész-nőgyógyász múlt szempontjából 
indokolt lenne.

K iss L á sz ló  dr.

Apoptosis

T. S zerkesztő ség ! Műzes Györgyi dr. és 
Igaz Péter nagyszerű áttekintést nyújt a 
programozott sejthalál jelenségéről, külö
nös tekintettel az autoimmun folyama
tokra (Orv. Hetik, 1997, 138, 1315-1320.). 
Irodalmi idézeteik egy-kettő kivételével 
1994-ig terjednek. Azonban 1995-96 közt 
az APO-1 (CD95/FasL —» R) rendszer sze
repe került előtérbe. A Fas ligand (L) 
immunológiailag privilegizált területeket 
tart fenn (szemkamrák, gonádok); átül
tetett szervek FasL termelés révén pusz
títják el a recipiens által mozgósított 
FasR+ lymphocytákat és így menekülnek 
meg a kilökődéstől; a graft-vs-host reak
cióban FasL-t termelő donor T-sejtek 
okozzák a recipiens nyiroksejtjeinek 
megfogyatkozását; a placenta tropho- 
blastjai FasL termelése révén űzik el a 
FasR+ anyai lymphocyták támadásait, 
amelyek a foetus apai antigénjei ellen 
irányulnak (1, 2).

Az apoptosis daganatimmunológiai 
vonatkozásai rendkívül bonyolultak 
(3-6). FasR+ tumorsejtekben apoptoticus 
halál következhet be FasL megkötődése 
révén. Ellentámadásként a daganatsejtek 
FasL termelésével ugyancsak kiválthat
nak programozott sejthalált a gazdaszer
vezet FasR+ lymphocytáiban. Ez a folya
mat figyelhető meg a természetes ölő- 
sejtekből eredő lymphomákban, chorio- 
carcinomában, melanomában és agyda
ganatokban, vastagbél- és hepatocel- 
luláris rákban, tüdő-, emlő-, fej- és nyak-, 
valamint veserákban ( 1, 2).

Daganatsejtek azonban gyakran fej
lesztenek ki rezisztenciát apoptosissal 
szemben. Ezt úgy érik el, hogy BCL- 
2/BCL-2 homodimert és BCLxL-t formál
nak; mutálják, közömbösítik vagy el
vesztik a p53 gén által kódolt fehérjét; 
mobilizálják a DNS-hez kötődő „nuclear 
factor” kappa В-t (NFkB) és gyors iram

ban termelik azokat a növekedési té
nyezőket (pl. „basic fibroblast growth fac
tor”: bFGF stb.), amelyek a két irányban 
működő c-m y c  onkogént antiapoptoti- 
cussá teszik. „Tumor necrosis factor” 
(TNF) és FasL, amelyek normális sejtek
ben a programozott halál folyamatát 
idézik elő (FADD: „Fas-associated death 
domain”, „a halál mezsgyéje”), ezekben a 
daganatsejtekben a proliferativ jelátvitel 
kaszkádját indukálják. A daganat szub- 
verzív módon saját növekedésének szol
gálatába tudja állítani a programozott 
sejthalál fiziológiás folyamatát! Ezekkel 
az újabb jelenségekkel nemrég foglal
koztam egy budapesti és szegedi elő
adásomban (1), amelyet nagy örömömre 
M ű ze s  doktornő meghallgatott. Ennek az 
előadásnak egy részét közlemény for
májában most nyújtottam be (2 ) és ezzel a 
levelemmel szeretném az Orvosi Hetilap 
érdeklődő olvasóinak figyelmét felhívni 
erre és a nálunk folyamatban lévő ez 
irányú munkálatokra (7).

IRODALOM: 1 .S in k o v ic s  ].: Lymphocyták 
élnek, ölnek és meghalnak. Fuzionált lym
phocyták örökké élve üzemelnek. A Ma
gyar Tudományos Akadémia tagjává vá
lasztásakor tartott „székfoglaló” előadás. 
Budapest, 1997. május 21. (nyomtatásban 
megjelenik). -  2. S in ko v ics , J. G.: Malig
nant lymphoma arising from natural kil
ler cells: report of the first case in 1970 
and newer developments in the 
FasL-»FasR system. Acta Microbiol. Im
munol. Hung., 1997. (megjelenés alatt). -
3. S in ko v ics , J. G., H o rva th , ).: Can virus 
therapy of human cancer be improved by 
apoptosis induction? Medical Hypothe
ses, 1995, 44, 359-368. -  4. S in k o v ic s , J. G., 
H o rva th , ].: Apoptosis by genetic engine
ering. Leukemia, 1994, 8 (Suppl. 1), 
S98-102. -  5. S in ko v ics, J., H o r v a th , J., 
H orak, A .: Programmed cell death and its 
use in cancer therapy. 22nd Congress 
International Society Internal Medicine 
(V. Varró & R. de Chätel szerkesztők) 
Monduzzi Editore, Bologna, Italy, 1994, 
325-331. old. -  6 . S in k o v ic s ,  J. G.: 
Programmed cell death (apoptosis): its 
virological and immunological connec
tions. Acta Microbiol. Hung., 1991, 38, 
321-324. -  7. H o rva th , J. C., H o rv a th , E., 
S in ko v ics, J. G. és m tsa i: Subversion of 
host defenses by human melanoma cells: 
anti-apoptotic events. Abstracts, Inter
national Society of Analytical Cytology 
Sam Latt Conference, Toronto, Canada, 
1997, June 20-22. (közlemény készülő
ben).

S in k o v ic s  J ó z s e f  dr.

T. S z e r k e s z tő s é g ! Köszönöm Sinkovics 
professzor úr közleményünk iránt tanúsí
tott megtisztelő figyelmét és értékes ki
egészítéseit.

M ű z e s  G y ö rg y i dr.
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BESZÁMOLÓK

A korszerű altatógépek alkalm azása

Az ORKI K a z i n c z y  S á n d o r  B é la  
elektrom érnök szervezésében 1997. 
május 27-30-ig a fenti cím m el tan
folyam ot tartott a Népjóléti M inisz
térium  balatonlellei üdülőjében. A 
tanfolyam ot részben a kórházak m ű 
szaki osztályainak a m unkatársai, 
részben a m űszaki ismeretek iránt 
érdeklődő anaesthesiologus orvosok  
és asszisztensek számára szervezték. 
Az 50 résztvevő többsége m űszaki 
végzettségű volt -  köztük egészen  
m agas beosztásúak is de jelen volt 6 
anaesthesiologus orvos és ugyanany- 
nyi asszisztens is, utóbbiak tanulótól 
vezetőig.

A tanfolyam az első napon 16 óra
kor kezdődött, H a lm o s  L á s z ló  elekt
rom érnök (ORKI) megnyitójával. Ez
után K a z i n c z y  S. B é la  tartott előadást 
„A m űtők kialakításának m űszaki 
követelm ényei” címmel. Hangsúlyoz
ta, hogy a jó m űszaki kialakítás alap
ja a jó orvosszakmai program, vagyis  
a tervezett tevékenység rögzítése.

Ezután dr. I n c z e  F e r e n c  kandidátus 
előadása következett „Az altatás m ó- 
d ozata i”-ról. ív., inhalációs, n y ílt
félig nyílt-félig zárt-zárt rendszerek, 
M apleson és körlégző rendszerek, 
ezeken belül a frissgáz-áramlás és a 
visszalégzés nagysága és aránya ke
rült m egbeszélésre. Az előadás után 
az érdeklődés jeleként élénk vita k ö 
vetkezett.

28-án reggel d r. I n c z e  kezdett „Az 
altatógépek kiválasztásának orvosi 
szem pontjai” címm el. A tendert orvos 
és m űszaki szakember együtt írja ki, a 
feladatnak m egfelelő teljesítm ény
paraméterekkel, de csak az ORKI által 
bevizsgált készülék jöhet szóba. Pél
dán mutatta be a korszerű altatógép
pel szem ben támasztott kívánalm a
kat, beleértve a kiegészítő műszereket 
és monitorokat.

Ezután B u n y i t a i  P é te r  elektrom ér
nök előadása következett, az „Altató

gépek m ű k öd ése  és m űszaki je l
lemzői” cím m el. Elméletben alkatré
szenként állított össze egy altatógé
pet, m ind en hez m űszaki m agyará
zatot fűzve. Az apró m űszaki rendel
lenességek elhárításának trükkjeit is 
elárulta. Kitért az ellenőrzés, karban
tartás, felújítás kérdésére is és arra, 
hogy a rendtartásban rögzítve kell le
gyen, ki m iért felelős.

Délután F is c h e r  G á b o r , az Anamed  
cég kereskedelm i képviselője mutatta 
be a Kontron ORSA-2 altatógépét, 
előzőleg azon b an  ism ertette az 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Szakmai Kollégium  állásfoglalásait az 
anaesthesiologiai szakmai tevékeny
ség m inim ális feltételeiről, az altató- 
készülékekről (beszerzés, tipizálás, 
üzem eltetés, javítás), végül a napi 
ellenőrző (check)-listáról. Felmerült, 
hogy utóbbit kinek kell ellenőrizni 
(szakorvos, orvos, asszisztens?), vala
mint az is, h o g y  bárki altathat-e bár
milyen altatógépen? Elm ondotta, 
hogy a Kontron altatógépekhez saját 
elszívó rendszer tartozik, m ely ön 
magát szabályozza. Ismertette az ABT 
5100 és ABT 5300 intelligens nar- 
kózis-respirátorokat és a 7170 narkó
zis monitort.

Ezután H a l m o s  L á s z ló  „A villam os 
biztonsági és funkcionális v iz sg á la t
ról tartott előadást. A különböző  
elektromos készülékeket 1, 2 vagy 3 
évenként kell ellenőrizni, az altató
lélegeztető gépeket évente. A CE jelzés 
csak rádiózavarszűrést jelent, a CEns 
már m inőségi tanúsítvány. Az MSZ 
EN 60601-1 jel az európai szabványok 
honosított fordítását jelenti. -  Az elő
adás után bem utatta az ORSA-2 alta
tógép m űszeres elektromos érintés- 
védelmi tesztelését.

Végül B u n y i t a i  P é te r  elvégezte a 
fenti altatógép funkcionális vizsgá
latát. Ehhez h iteles célm űszer kell. A 
vizsgálatot m ind en  töm ítéscsere után 
el kell végezni.

K a z i n c z y  S . B é la  megjegyezte, hogy  
használt (ajándék, egyedi típusú) 
készülékhez egyedi ORKI vizsgálatot 
kell kérni.

B u n y i t a i  P é t e r  29-én délelőtt hosz- 
szú előadást szentelt a vaporizátorok-

nak. Kitért a különböző rendszerű 
csatlakozásokra, felerősítésre. Belse
jük finom m echanika, az adagoló tár
csákat gyárilag egyedileg skálázzák. 
Elmagyarázta az évenkénti ellenőrzés 
technológiáját. Több vaporizátor Se- 
lectatec és Interlock rendszerrel sze
relhető fel. Ismertette a betöltés m ó
dozatait. Végül a pulzusoxym etria és 
a capnom etria m űszaki elvét ism er
tette.

Ezután dr. I n c z e  következett, a kor
szerű kis áramlású rendszerek: low  
flow, m inim al flow, closed  system  
matematikai alapjainak, majd gya
korlati kivitelezésének m egism erteté
sével, végül azzal az inform ációtöbb
lettel, amelyet a zárt rendszer révén a 
betegről m eg lehet tudni, majd kitért 
a m unkavédelm i, környezetvédelm i 
és anyagi előnyökre is.

Délután dr. S u g á r  I s t v á n  (Dutch- 
med) mutatta be az AS/3 altatógép, 
m onitor és inform ációkezelő rend
szert. Az altatógépen szám os újdon
ság volt. A m onitorhoz minden el
képzelhető m odul kapható. Az adat- 
feldolgozás autom atikusan altatási 
jegyzőkönyvet vezet. A rendszerbe ré
gebbi m onitorok is bekapcsolhatók, 
sőt kiegészíthető a Tonocappal, mely 
a gyomornyálkahártya pCCh-jét veti 
össze az EtCCh-vel. -  Az AS/3 kisebb 
változata a Flexima II.

Késő délután ism ét dr. I n c z e  követ
kezett „Az altatás gyakorlata” c. elő
adással. A prem edicatiós vizittől az 
ébresztésig az altatás m inden fázisát 
elm agyarázta. Bem utatta az egyes 
m onitorok (pulzusoxyméter, capno- 
graph, oxygraph) teljesítőképességét, 
specificitását és az általuk nyerhető 
inform ációk értékelését.

A tanfolyam eredm ényét 30-án kö
zösen beszéltük meg (sikerült közös 
nyelvet találni), és a következő tan
folyam témáit: laboratórium, teleme- 
dicina.

A résztvevők hiánypótló ismerete
ket kaptak kellemes környezetben, ki
tűnő élelm ezés mellett, kár, hogy ke
vesen értesültek róla.

I n c z e  F e r e n c  dr.
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KÖNYVISMERTETÉSEK

Szarvas Ferenc (szerk.): 
Differenciáldiagnosztikai kalauz.
Medicina Rt. Budapest, 486 oldal,
30 fénykép, 14 vonalas rajz. Ára: 2950,- Ft

A gyakorló orvos legfontosabb teendője a 
beteg sorsát illetően a helyes diagnosztikai 
lépések meghatározása. A differenciáldiag
nosztika egyaránt hozzátartozik a háziorvos 
és a klinikai orvos mindennapi munká
jához. Szarvas Ferenc dr. által szerkesztett 
könyv ehhez a munkához ad magas színvo
nalú segítséget.

Szarvas doktort a könyv megírásában 
számos ismert és elismert hazai szerző 
segítette. Hogy a szakmai állásfoglalás az 
egyes dignosztikai lépéseket illetően hiba 
nélküli legyen, biztosította az is, hogy az 
egyes fejezeteket a kérdéskörökhöz jól értő 
szakemberek is lektorálták. A könyv 486 
oldal terjedelmű, ábrákkal -  melyeknek egy 
része színes felvétel -  és táblázatokkal. A 
munka 10 fejezetre osztott, melyhez előszó, 
függelék, rövidítésjegyzék, részletes forrás
munka-felsorolás és tárgymutató is csatla
kozik.

Szarvas doktor az előszóban világosan 
megfogalmazza e munka célkitűzését és 
fontosságát: „A háziorvos szerepének növe
kedése az egészségügyi ellátásban indokolja, 
hogy jól használható információk, adatok 
álljanak rendelkezésére a diagnosztikai 
problémák gyors és eredményes kezelésé
hez. Munkánkat az alapellátásban dolgozó 
kollégáknak, közös küzdelmünk frontharco
sainak szánjuk.”

Az egyes fejezetekben a szerzők a szisz
témás orvosi vizsgálat során felvetődő diag
nosztikai tevékenységet tárgyalják. Az I. 
fejezetben sorra veszi az anamnézis fel
vételekor számba vehető differenciáldiag
nosztikai lehetőségeket, kiindulva olyan 
tünetekből, mint például a láz, étvágytalan
ság, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, köhö
gés, hányás hasi fájdalom, székletürítési za
varok, vérzékenységre utaló panaszok, 
polyuria stb.

Á II. fejezet a beteg fizikális vizsgálata 
során felvetődő differenciáldiagnosztikai 
problémákat tárgyalja: nagyon részletesen 
kerülnek például elemzésre a hypertonia 
kapcsán elvégzendő vizsgálatok, továbbá a 
ritmuszavarok, akut has, sárgaság, nyirok
csomó-megnagyobbodás kapcsán felmerülő 
legfontosabb kórképek.

A könyv leghosszabb fejezete a III., mely
ben az orvostudomány speciális szakterü
leteinek megfelelően, a szakorvos szemszö
géből veszi sorra a differenciáldiagnosztikai 
lépéseket.

A IV. fejezet a képalkotó eljárások, az V. 
fejezet az echocardiographia, a VI. a nuc
learis medicina, a VII. fejezet pedig a biop- 
sziás és endoszkópos eljárások vonatkozásá
ban adja meg azokat az irányvonalakat, 
melynek során a kezelőorvos a helyes diag
nózishoz juthat. A VIII. fejezet sorra veszi 
azon laboratóriumi vizsgálatokat, melyek 
akár a klinikai-kémiai laboratóriumi, akár a 
mikrobiológiai vizsgálatok alapján hozzá
segíthetnek a precíz prognózis megállapí
tásához.

A IX. fejezetben az orvosi konzílium sze
repét és jelentőségét tárgyalja a szerző, a X. 
fejezetben pedig a klinikai halál és a rea- 
nimáció tekintetében kapjuk meg azokat az

információkat, amelyek a családorvos szá
mára elengedhetetlenek.

A könyv igényes kivitele a Medicina 
Könyvkiadó Rt. munkáját dicséri. Ábra
anyaga -  melynek egy része színes -, vala
mint a táblázatok -  kék színnel kiemelve -  
nagyban hozzájárulnak a szöveges rész 
megértéséhez és megjegyzéséhez. A függe
lékben szereplő laboratóriumi paraméterek 
a referenciatartomány megjelölésével a min
dennapi gyakorlati munkában külön segít
séget adhatnak.

E munkát magam is elsősorban családor
vosok számára tartom nagyon hasznos se
gédeszköznek a betegellátó tevékenységben, 
de klinikai, kórházi orvosok is haszonnal 
forgathatják. Orvostanhallgatóknak szigor
lati felkészüléshez, szakorvosjelölteknek az 
elmélyült ismeretek biztosításához feltét
lenül ajánlom.

Fehér János dr.

Pharmindex Zsebkönyv 1997/1.
M e d im e d ia  In fo rm á c ió s  K ft., B udapest, 
1997.

Ebben az időszakban, amikor gyógyszere
lésünk fölzárkózik a fejlett világ normái
hoz, nagyon fontos, hogy a gyakorló orvos 
rendszeresen követhesse a változásokat, a 
gyógyszerpaletta bővülését. A szinten tar
tást szolgálja az Orvosi Hetilap rendszeres 
beszámolója az újonnan forgalomba került 
szerekről, s ebben segítenek immár rend
szeresen a Pharmindex egyre megújuló kö
tetei. Ennek a kiadványsorozatnak legna
gyobb érdeme éppen abban van, hogy fél
évenként megújul: a jelen kiadás is napra
kész, még a májusban beléptetett új szerek 
is megtalálhatók benne. Ez a gyors változás 
korában igen fontos.

A zsebkönyv a nemsokára megjelenő 
Kompendiummal teljes: ennek az orvos keze 
ügyében kell lennie, mert mindennapi mun
kájához megtalálja benne a legfontosabb 
adatokat: a nevet, az összetételt, a javallato
kat és ellenjavallatokat és adagolást. Mind
ezt igen rövid formában. A részletes tudni
valókat a Kompendium szolgáltatja.

Vegyük most a zsebkönyv szerkezetét, a 
Kompendiumra visszatérünk, amint megje
lent. Ez a kis formátumú, 500 oldalas könyv 
a gyógyszerek adatain kívül (ábécésorrend) 
megadja az АТС kódban elfoglalt helyét 
(sárga szél), itt tudunk válogatni az egy-egy 
beteg számára legjobb szerek között. 
Értékes a hatóanyag szerinti csoportosítás 
(kék szél), ahol megnézhetjük, miben van 
coffein vagy piroxicam.

A háziorvosnak fontos tudni, milyen 
szerek esnek a közgyógyellátás körébe és 
melyek az egymással helyettesíthető gyógy
szerek.

A legfontosabb rész a gyógyszerleírá
soké; ez két fejezetre tagolódik. Elöl, barnás 
széllel kiemelve találhatók az újonnan for
galomba került szerek, ez teszi a könyvet 
naprakésszé. A nagyobb rész a már előzők
ben is ismertetett szerek. Meg kell mondani, 
hogy a terjedelem korlátái miatt ezekben 
csak a leglényegesebb néhány adat szerepel, 
szélesebb tájékozódáshoz a Kompendium 
válik szükségessé. A könyvet a gyógyszer

gyárak és képviseletek listája zárja, min
denütt fölsorolva, milyen készítményeket 
forgalmaznak.

Összességében nagyon praktikus, a vál
tozásokat figyelemmel kísérő segítsége ez a 
könyv a gyógyító orvosnak és örvendetes, 
hogy van egy olyan kiadványunk, amelyik 
nem egyszeri, hanem évenként legalább két
szer meg-megújuló beszámolót ad a gyógy
szergyarapodásról.

H a n k iss  János dr.

Pharmindex, Tápszerindex. M ed iM e d ia  
In form ációs K ft., Budapest, 1997.

A Pharmindex Zsebkönyveket öt éve jól 
ismerjük és sikeresen használjuk, legújabb 
kiadását most ismertettük az Orvosi Heti
lapban.

Tápszerekről rendszerezett áttekintés 
eddig még nem jelent meg, holott gyerek
gyógyászok, intenzív orvosok, gastroentero- 
logusok mindennapi munkájához tartoznak 
hozzá. A bevezetőből megtudjuk, hogy a 
kórházi ellátásra kerülő betegek 5-15%-a 
szorul(na) mesterséges (enteralis vagy par- 
enteralis) táplálásra. Külföldön ez a száma
rány napi realitás, nálunk lényegesen alacso
nyabb arányú e módszer használata. Oka 
valószínűleg az, hogy elmulasztása nem 
mutatkozik azonnal. Rövid összefoglalást 
kapunk a kóros tápláltsági állapot felisme
réséről, az enteralis táplálásról, a szondatáp
lálásról, iparilag előállított kiegészítő anya
gokról, a parenteralis táplálásról, házi mes
terséges táplálásról. (Ezt az állásfoglalást a 
szakmai tudományos társaságok, valamint 
szakmai egyesületek véleményére alapoz
ták.)

A következő rész a tápszerek általános 
tudnivalóit foglalja össze (sajátságok, jel
lemzők, javallatok, ellenjavallatok, mellék
hatások, adagolás, elkészítés), majd a gyógy- 
és csecsemőtápszerek listáját adja közre 
(diabetes, vese-, máj-, légzési elégtelenség, 
laktóz intolerancia esetén adhatók, tej
pótlók, túlérzékenység stb.).

Ez után jön a részletes rész ábécésor
rendben. Általában szerepel a jelleg (pl. 
anyatejpótló), a javallat, az összetevők és az 
összetétel 100 ml oldatra, az energiaérték, 
osmolaritas és az elkészítés módja, ár. De 
van, ahol csak jelleget és javallatot, valamint 
árat adott meg a gyár. (A recensor nem érti, 
milyen indoka lehet egy előállítónak arra, 
hogy ne adja meg a szükséges adatokat. 
Ugyanakkor számos helyen színes kép mu
tatja be a kiszerelést.)

A könyv két nagy csoportban ismerteti a 
szereket: 1. Enteralis tápszerek és 2. Paren- 
taralis tápszerek leírása. A könyv végén a 
gyártók és képviselők címjegyzéke és ter
méklistája található.

A 105 oldalas kis könyv nagy értéke, 
hogy végre összefoglalja, milyen tápszerek 
kaphatók az országban, ezek összetételét -  
kivéve, ahol nem adták meg -, elkészítési 
módját is megtalálja az orvos. A plazma
pótlók és perfúziós oldatok áttekintő bemu
tatása is sokszor hiányzott nekünk.

A kiadó valóban hiányt pótolt, amikor 
másik két kötete mellé ezt a területet is föl
térképezte. Jó lenne, ha a következő 
kiadásban a gyártók is pótolnák azokat az 
adatokat, amelyekkel most adósok marad
tak.

H ankiss János dr.
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HÍREK

A Magyar Egészségügyi Társaság és a 
Szlovákiai M agyar Egészségügyi Tár
saság Továbbképző K onferenciát
szervez Rév-Kom árom ban, 1 9 9 7 .  
s z e p t e m b e r  1 9 - 2 0 - a  között.
A szakmai előadások  fő témakörei:
A diabetes m ellitus (gyermekkori, ju 
venilis és felnőttkori), Varia, Kazuisz- 
tika.
Tudományos információ:
Dr. A ndrásofszky Barna, M agyar 
Egészségügyi Társaság [H-1364 Bu
dapest, R O. Box 6 8 .
Telefon: (36-1) 267-4515,
Telefax: (36-1) 267-4507 v. 267-4509]. 
Szervező: Dr. Bajnok István, Szlovák  
Köztársaság (945 01 Komárno, Vodná  
u. 3/3. Telefon: (421) 819-713-219.

Orvosi H elium -N eon, többfunkciós 
gázlaser, szervizelten, féláron

230 000,- Ft-ért eladó. 
Tel.: 06-30-299-890.

A Bristol-M yers Squibb magyaror
szági leányvállalata, a Pharmavit Rt. 
az 1996-os évben pályázatot hirdetett 
onkológiai Ph. D. ösztöndíjra 20 000 
USD összegben. Az értékelést végző  
nem zetközi b izottság a beküldött 
onkológiai tém ájú klinikai és elm életi 
munkatervek szerzői közül dr. H o r 
v á th  Z s o l t n a k ,  az Országos Onkoló
giai Intézet munkatársának ítélte oda 
a Bristol-M yers Squibb Pharmaceu
tical Research Institute ösztöndíját. A 
pályázat célja a magyar onkológia  
fejlesztéséhez való hozzájárulás, m eg
teremtve annak a lehetőségét, h ogy a 
közel 40 pályamunka közül a legfi
gyelem rem éltóbbnak talált ötlet k i
dolgozása és véghezvitele honi körül
mények között m egtörténhessen.
Az innovatív díjnyertes munka címe: 
„Döntéstám ogatás a klinikai onkoló
giai m unka során: onkológiai szak
értői rendszer (OSzR) tervezése, ki

fejlesztése és m űködésének értékelé
se.” A kutatás célja egy olyan kutatási 
rendszer tervezése, fejlesztése és k i
értékelése, amellyel egy számítógépes 
onkológiai kutatási rendszert lehetne 
létrehozni a klinikai onkológia terü
letén hozott döntések támogatására. 
A beteg klinikai adatai alapján az 
OSzR teret és prognózisokat biztosít, 
segítséget nyújt a terápia m egter
vezésében, ill. valamilyen alternatív 
terápiát javasol. Ezeket az adatokat, 
valam int a saját adatállom ányban  
m eglévő analizált eredményeket és az 
Interneten keresztül a rendszerhez 
kapcsolódó m ás adatállom ányok  
eredményeit a terápiái algoritmusok  
és szabályok alapján lehet majd elér
ni. A tervezett OSzR lényege az ada
tok kiértékelésének gyorsasága és m i
nősége ugyanúgy, mint ahogy az em 
beri teljesítménnyel összefüggő szub
jektív elem ek kizárása. Az OSzR 
nagyszerűen m egkönnyítené m inden  
orvos munkáját, és m ég mint tanítási 
segítség is nagy szerepet játszhat az 
orvosi onkológiában.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Az MH egészségügyi csoportfőnök pályá
zatot hirdet az MH Központi Honvéd
kórház B ő r g y ó g y á s za ti  Osztály, o s z tá ly v e 
z e tő  fő o rv o s i  beosztásra.
Pályázati feltételek:
-  bőrgyógyászati szakképesítés,
-  legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
-  mélyreható elméleti és gyakorlati isme

retek a dermatovenerológiai gondozás 
területén,

-  tudományos tevékenység a meghirde
tett szakmában,

-  egészségügyi alkalmasság,
-  büntetlen és feddhetetlen előélet,
-  polgári személy esetén -  45 éves életkorig 

-  a hivatásos katonai szolgálat vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnnyel jár:
-  tudományos fokozat a meghirdetett 

szakmában,
-  középfokú nyelvvizsga egy vagy több 

nyelvből,
-  az orvosképzésben való tapasztalat és 

részvétel,
-  a katona-egészségügyben szerzett gya

korlat,
-  jártasság osztályvezetői vagy osztály

vezető-helyettesi teendők ellátásában.
A pályázathoz mellékelni kell:
-  szakmai önéletrajzot,
-  végzettséget tanúsító valamennyi okirat 

másolatát,
-  három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítványt,
-  nyilatkozatot a pályázati anyag elbírálá

sában részt vevők betekintési jogáról.

Bérezés a Magyar Honvédségnél érvényes 
bérrendszer alapján.
A pályázat benyújtásának határideje a 
megjelenéstől számított 30 napon belül.
A pályázatot az MH Központi Honvéd
kórház főigazgató útján (1134 Budapest, 
Róbert Károly krt. 44.) az MH egészség- 
ügyi csoportfőnökhöz kell benyújtani.

A B-A-Z Megyei Önkormányzat II. Rá
kóczi Ferenc Kórház igazgató főorvosa 
(3800 Szikszó, Kassai út 45-49.) pályáza
tot hirdet beosztott orvosi álláshelyek be
töltésére:
-  Belgyógyászati Osztály 3 fő
-  Sebészeti Osztály 2 fő
-  Szülészet-nőgyógyászati

Osztály 3 fő
-  Klinikai Onkológiai Osztály 3 fő
-  Anaesth. és Intenzív-terápiás

Osztály 2 fő
-  I—II. Krónikus Belgyógyászati

Osztály 2-2 fő
Valemennyi pályázatra vonatkozó fel
tételek:
-  szakorvosi képesítés, de szakvizsga előtt 
állók, ill. frissen végzettek is jelentkezhet
nek.
-  Bérezés megegyezés szerint.
Felvétel esetén: Kórházi mikrobusszal 
Miskolcról a kijárás biztosított. Lakás 
megbeszélés tárgyát képezi, esetleg lak
bér-hozzájárulás is megoldható.

A pályázat beküldési határideje: a hirde
tés megjelenését követő 30 nap.
Tel./Fax: (46) 396-620.

T ó th  Im r e  dr. 
igazga tó  fő o r v o s

Középkorú gyógyszerész férfi szakgyógy
szerészi és államigazgatási szakvizsgával 
állást változtatna.
Telefon: 325-6187 este.

Szent Pantaleon Kórház (2400 Dunaújvá
ros, Korányi S. u. 4-6.) orvos igazgatója 
pályázatot hirdet az alábbi állások betöl
tésére:
-  O n k o ló g ia i s za kren d e lés: sza ko rvo s  
Pályázati feltétel: onkológiából szakvizsga. 
Férőhelyet biztosítunk.
-  R ö n tg en : o rvos
Pályakezdő jelentkezését is várjuk. Férő
helyet biztosítunk.
-  F er tő ző  o sz tá ly :  o rvos
Pályakezdő is jelentkezhet. Férőhelyet 
biztosítunk.
-  A n a e s th e s io lo g ia i és In te n z ív  T h e ra p iá s  

o sztá ly : o rvos
Anaesthesiologiai szakvizsga előtt állók is 
jelentkezhetnek. Budapestről autóval leu- 
taztatást vállaljuk. Bérezés Kjt. szerint + 
premizálás, munkahelyi pótlék.
-  TBC  G ondozó : sza ko rvo s
Pályázati feltétel: tüdőgyógyászatból szak
vizsga, Férőhelyet biztosítunk.

D lu stu s  P é te r  dr. 
orvos ig a zg a tó
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Nem-prodrug típusú ACE-gátló, 
a szervezetben nem metabolizálódik. 

Hatékony vérnyomáscsökkentés 
napi egyszeri adagolással. 

Egyénre szabott terápiás lehetőség. 
90%-os társadalombiztosítási támogatás! 
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Útmutató az Orvosi Hetilap szerzői számára

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

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

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

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

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell 
megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.
1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kéz
irat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve — az 
utolsó szerző neve előtt „és” —, a szerzők munkahelye (feltüntet
ve a várost is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely 
munkahelyen dolgozik.
2—3. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, 
külön-külön lapon. Nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszer
kesztésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

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

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

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

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

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

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

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.

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

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan 
kell megszerkeszteni.

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

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

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

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

Példák:
B ajusz, S . : Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi
tors. In Proteinase action. Szerk.: Elődi Pál. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 1984, 277-298. old.
C asolaro , M. A . Fells, G ., W ewers, M . és m tsai: Augmentation 
of lung antineutrophil elastase capacity with recombinant human 
alpha-l-antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 63, 2015—2023. 
Rónai P ., D a u b n e r  К . : 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.
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A graft versus host betegség a haem atopoeticus őssejt
transzplantációk egyik legsúlyosabb komplikációja. Az 
a felismerés, hogy az immunválaszt segítő CD4+ T-lym- 
phocyták mind interleukin termelésük, m ind effektor 
funkcióik szempontjából heterogének, új távlatokat 
nyitott a graft versus host reakció kialakulásának és 
mechanizm usának m egértésében. Ennek alapján re
m élhetőleg hatékonyabban tudjuk majd m egelőzni, il
letve kezelni a graft versus host betegségeket és sikerül 
új stratégiákat kidolgozni a graft versus leukaemia ha
tás erősítésére is. Utóbbi nagyban hozzájárulna a leu 
kaem ia relapsus veszélyének csökkentéséhez a transz
plantáción átesett betegekben.

K u lcssza va k : graft versus host betegség, graft versus 
leukaemia hatás, segítő T-sejtek heterogenitása, őssejttransz
plantáció

A graft versus host betegség (GVHD = graft versus host 
disease) a csontvelő, pontosabban őssejt-transzplantá
ciók egyik legsúlyosabb, sokszor halálos kim enetelű -  
vagy legalábbis a betegek életm inőségét jelentősen rontó 
-  komplikációja (26,27). B i l l i n g h a m  (3) ma már klasszi
kusnak számító meghatározása szerint GVHD akkor 
alakul ki, ha: (i) a graft érett, im m unkom petens sejteket is 
tartalmaz; (ii) a recipiens szervezet ugyanakkor nem  
képes hatékony immunválaszra, tehát a graft m egsem 
misítésére; és (iii) a recipiens sejtjeinek felszínén olyan 
antigének is expresszálódnak, amelyek hiányoznak a 
donor szervezetéből. A graft „agresszivitásáért” felelős, 
érett im munkompetens sejtek főként T-lymphocyták. A 
recipiens immunhiányos állapota leggyakrabban a 
transzplantációt m egelőző myeloablatív radio- és/vagy  
kemoterápia, esetleg öröklött im m undeficiencia (pl.: 
SCID = severe combined im m unodeficiency = súlyos 
kombinált im mundeficiencia) következménye. A donor 
és a recipiens közti szöveti antigénkülönbségek közül a

Rövidítések: CTL = cytotoxicus T-lymphocyta; G-CSF = granulocyta 
kolónia-stimuláló faktor; GALT = bélhez asszociált lymphoid szövet; 
GVH = graft versus host; GVHD = graft versus host betegség; 
GVL = graft versus leukaemia; HLA = az ember fő hisztokompatibilitási 
génkomplexe; IFN-y = interferon-у; IL = interleukin; LAK = lymphokin- 
aktivált ölősejt; MALT = mucosa asszociált lymphoid szövet; МНС = fő 
hisztokompatibilitási génkomplex; NK = terméstes ölősejt; SCID = sú
lyos kombinált immundeficiencia; Тн-sejt = segítő T-lymphocyta; TNF- 
a  = tumor nekrózis faktor-а; TNF-ß = tumor nekrózis faktor-ß

The immunobiology of graft-versus-host disease: 
1997. The development o f a graft-versus-host reaction 
after hem atopoietic stem cell transplantation is an im 
portant determinant o f the transplant outcom e. The 
existence o f  subsets o f CD4+ helper T-lym phocytes that 
differ in  their cytokine secretion patterns and effector 
functions provides a framework for better understand
ing and im proved m anagement o f the graft-versus-host 
reaction. It should allow improved prevention and 
treatment o f  graft-versus-host disease and the develop
ment o f  new  strategis to enhance a graft-versus-leu- 
kemia effect and to decrease the incidence o f  leukemic 
relapse after transplantation.

K ey w ords: graft-versus-host disease, graft-versus-leukemia 
effect, helper T cell heterogeneity, stem cell transplantation

legnagyobb kockázati tényező a fő hisztokompatibilitási 
antigénekben (МНС = major histocom patibility complex 
= fő hisztokompatibilitási génkomplex; em berben HLA) 
megnyilvánuló esetleges eltérés, de minor hisztokom pati
bilitási antigének (pl.: H-Y) és más alloantigének is in
dukálhatnak GVH reakciót (6 ,30 ,32).

E posztulátum ok -  ném i m egszorításokkal ugyan 
(1.: autológ GVHD) -  de kiállták az idő próbáját. Arról 
azonban, hogy  milyen konkrét im m unológiai m echaniz
musok húzódnak meg a különböző, GVH reakció(k)ra 
visszavezethető m egbetegedések hátterében, alig árul
nak el valam it. Természetesen az 1960-as években 
B i l l in g h a m  (3) még csak nem  is sejthette, hogy:

1. A zonos, vagy különböző-e az akut, illetve krónikus 
GVHD immunpathom echanizmusa?

2. M ilyen (genetikai?) tényezők határozzák m eg adott 
donor/recipiens pár esetén, h ogy  a betegség akut, króni
kus, vagy m indkét formája jelentkezik-e?

3. H ogyan és miért alakul ki egyes esetekben autológ 
GVHD?

4. Mi az összefüggés a GVHD és az ún. graft versus 
leukaemia (GVL) hatás között?

Sajnos m int látni fogjuk, ezekre a kérdésekre m ég ma, 
három évtizeddel később sem  m indig tudunk kielégí
tően válaszolni. Összefoglalónk egyik célja éppen az, 
hogy rám utasson tudásunk legfehérebb foltjaira e terü
leten. M ásik célunk a lehetséges „kitörési pontok” bem u
tatása az elm últ 2-3 év néha m eglepő, új im m unológiai 
eredm ényeinek tükrében.

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 35. szám 2163



1. ábra: Az akut GVHD immunpathomechanizmusa

A GVHD különböző formái és a GVL hatás

Legjobban az akut GVHD mechanizmusát ismerjük. A be
tegség allogén csontvelő-, vagy perifériás őssejtplantáció 
után 2 -3  hónapon, de néha már napokon belül jelentkezik. 
Lényege a recipiens szervezetében lezajló „cytokin vihar” 
(cytokine storm). Az akut GVHD afferens és efferens fázisa 
többé-kevésbé jól elkülöníthető egym ástól, de az afferens 
fázis maga is két részből áll (1. á b r a ) .  Az elsőben az alkal
mazott myeloablatív terápia következtében a recipiens 
sérült szöveteiből (mucosa, máj stb.) gyulladásos cytoki- 
n ek - TNF-a és IL-1 -  szabadulnak fel. Ezek fokozzák az 
MHC antigének és az adhéziós molekulák expresszióját a 
recipiens sejtjeinek felszínén, azaz növelik a graftban talál
ható alloreaktív (idegen HLA és/vagy minor hisztokom- 
patibilitási antigénekre specifikus) T-lymphocyták táma
dási lehetőségét. Az afferens fázis m ásodik szakaszában az 
alloreaktív, CD4+ T h  (helper = segítő) sejtek osztódnak és 
differenciálódnak. Egyidejűleg nagy mennyiségű IL-2-t és 
IFN-y-t szekretálnak, kiváltva azt a cytokin vihart, amely az 
akut GVHD efferens fázisához vezet. Utóbbi során a donor 
eredetű CD8+ cytotoxicus T-lymphocyták (CTL), term é
szetes ölősejtek (NK = natural killer), és macrophagok is 
aktiválódnak, amelyek megtámadják a recipiens szöveteit, 
illetve sejtjeit. A gyulladásos cytokinek -  TNF-a és IL-1 -  
felszabadulása folytatódik, sőt fokozódik, tehát egy önger

jesztő folyamat jön létre. A sérült mucosan át a recipiens 
szervezetébe kerülő endotoxinok tovább súlyosbítják a 
helyzetet. A szövetkárosodás(ok) megfelelő terápia hiányá
ban hamarosan visszafordíthatatlanokká válnak és a beteg 
halálához vezetnek (10,26,30).

A krónikus GVHD az akutnál általában később, a 
transzplantációt követő 6 -1 8 . hónapban jelentkezik. Las
san, de folyamatosan progrediáló m egbetegedés. Egyes 
vélem ények szerint az akut GVHD késői, kevésbé rossz
indulatú formája, tehát im m unológiai alapja a graftban 
található érett T-lym phocyták alloreaktivitása. Ezt lát
szik alátámasztani, hogy a krónikus GVHD sok -  de k o
rántsem m inden -  betegben akut GVH reakciót követő
en alakul ki. Mások szerint viszont a krónikus GVHD 
lényege a sikeresen m egtapadt graftból kifejlődő új im 
m unrendszer általános m űködési zavara, ami nagyszá
mú, különböző specificitású autoreaktív lym phocyta  
klón kialakulásához vezet. Utóbbi feltételezés tökéletes 
összhangban van azzal, h ogy  a krónikus GVHD klinikai- 
lag m indig valamilyen, többé-kevésbé szisztém ás auto
im m un betegség formájában jelentkezik. Ez okozza a re
cipiens -  esetenként életveszélyes -  im m unhiányos álla
potát, vagyis külső antigénekkel (pl.: kórokozókkal) 
szem beni válaszképtelenségét. Immunológiai szem pont
ból tehát az akut, illetve krónikus GVHD két, alapvetően  
különböző betegségnek tűnik  (26,28).
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A GVHD harmadik formája, az ún. autológ GVHD saját 
(autológ), vagy genetikailag azonos a donor/recipiens pá
rok (egypetéjű ikrek) között végzett (szingén) őssejtátülte
tések után jelentkezhet (26). Kiváltó oka és patomechaniz- 
musa szinte teljesen ismeretlen, de a kevés rendelkezésre 
álló adat szerint az MHC Il-es antigének közös (public) de
terminánsaira specifikus, azaz lényegében autoreaktív T- 
lymphocyták játsszák benne a kulcsszerepet (13).

Ugyanakkor a graftban található érett immunkompe
tens sejteknek pozitív hatásuk is lehet a recipiens szem
pontjából. Szerencsés esetben elpusztíthatják az intenzív 
radio-és/vagy kemoterápiát túlélő, maradék (residualis) 
daganatsejteket, csökkentve a relapsus veszélyét. Ezt nevez
zük graft versus leukaemia (GVL) hatásnak. Mivel a klini
kai tapasztalatok azt igazolták, hogy: (i) autológ és szingén 
őssejtátültetések után nagyobb a relapsus veszélye, mint al- 
logén transzplantációt követően: ráadásul (ii) az allogén 
graft T-sejt mentesítése is növeli a relapsus kockázatát; fel
vetődött, hogy a GVH reakció(k) és a GVL hatás között 
szoros összefüggés van (33). Ezt aztán számos munkacso
port megerősítette (8 , 26). így  alakult ki az a lesújtó kép, 
hogy a beteg számára kedvező GVL hatásra csak akkor szá
míthatunk, ha egyidejűleg elfogadjuk a GVHD kockázatát. 
Szerencsére a helyzet korántsem ennyire reménytelen. 
Allogén csontvelőtranszplantációt követően például, ha a 
beteg szervezetében újra megjelennek a leukaemiás sejtek, 
gyakran alkalmaznak ún. kiegészítő celluláris terápiát. 
Ilyenkor a donorból leukopheresissel nyert nagy mennyi
ségű fehérvérsejtet juttatnak a recipiens szervezetébe a 
GVL hatás fokozásának reményében. A donor eredetű, 
érett T-lymphocyták hatására a betegek egy része valóban 
remisszióba kerül, de közben sokukban akut GVHD alakul 
ki (15). M a c k in n o n  és m t s a i  (18,19) viszont igazolták, hogy 
megfelelő mennyiségű donor eredetű T-lymphocyta opti
mális időpontban történő adásával -  a kedvező GVL hatás 
megőrzésével párhuzamosan -  minimálisra lehet csökken
teni a GVHD veszélyét. Tehát a két folyamat, GVHD és 
GVL, legalábbis mennyiségileg többé-kevésbé elválasztha
tók egymástól. Sőt, egyre szaporodnak azok az adatok is, 
amelyek szerint a GVL hatásért felelős T,NK, és LAK (lym- 
phokine-activated killer cells =  lymphokin-aktivált ölősej
tek) sejtek nem  azonosak a GVHD patomechanizmusában 
szerepet játszó lymphocytákkal. A két folyamat közti kap
csolat alapja sokkal inkább az lehet, hogy a GVHD során 
aktiválódó T-sejtekből nagy mennyiségű IL-2 szabadul fel, 
ami stimulálja a tumorspecifikus effektor sejteket (CTL, 
NK, és LAK) is (21). A GVHD e „pozitív” hatása azonban 
pótolhatónak tűnik intravénásán adott rekombináns IL-2- 
vel (24,29).

A GVHD különböző form áinak és a GVL hatás m e
chanizmusának a fentieknél mélyebb m egértéséhez vi
szont már nélkülözhetetlen az összes immunfolyamatot 
szabályozó, ún. segítő T-lym phocyták (Тн-sejtek) fejlő
désének és funkciójának ism erete.

A szabályozó (segítő) T-lymphocyták 
funkcionális heterogenitása

Kereken egy évtizede tudjuk, h ogy a segítő T-lympho- 
cytáknak legalább három, interleukin term elésük alap
ján m egkülönböztethető szubpopulációja létezik. A T h O -

ás sejtekre elsősorban az IL-2, a TM -es lym phocytákra  
az IL-2, INF-y, és TNF-ß, m íg a Tbi2-esekre az IL-4, IL-5, 
IL-6 , IL-10, és IL-13 termelése és szekréciója a jellem ző. 
Ennek alapján feltételezték, hogy a Th 1 -es sejtek a cel
luláris, a Tu2-esek pedig a hum orális im m unválaszt segí
tő T-lymphocyták (20).

A valódi kép term észetesen lényegesen árnyaltabb. Ha 
egy érett, naív, CD4+ T-lym phocyta (ТнО-sejt) m egfe
lelően bemutatott (prezentált) antigénnel találkozik ak
tiválódik és nagy m ennyiségű IL-2-t termel (2 . á b r a ) .  Az 
IL-2, mint autokrin/parakrin növekedési faktor, b iztosít
ja az aktivált ТнО-sejtek osztódását, azaz klonális expan
zióját. E sejtek további sorsát -  differenciálódásuk irá
nyát -  az dönti el, hogy m ilyen további cytokinek hatása 
alá kerülnek. Az aktivált m acrophagokból és dentritikus 
sejtekből felszabaduló IL-12 jelenlétében THl-es lym 
phocytákká alakulnak. A THl-es sejtek segítik: (i) a cel
luláris (CTL, NK, macrophag stb. közvetített) im m un
választ, annak m inden következm ényével (pl.: gyulladá
sos és/vagy autoimmun szövetkárosodás) együtt; vala
m int (ii) a kom plem entkötő és opszonizáló ellenanyagok  
termelését. Ha viszont az aktivált ТнО-sejtek IL-4 jelen
létében fejlődnek tovább, Tn2-es lym phocytákká alakul
nak. (Itt az egyik legfőbb kérdés az IL-4 eredete. Jórészt 
valószínűleg maguk az aktivált T-lym phocyták termelik, 
de más sejtek is szóbajöhetnek IL-4 forrásként.) A TH2-es 
sejtek elsősorban a neutralizáló ellenanyagok és az IgE 
izotípusú antitestek term elését segítik ( 1).

Egy adott antigén általában erősen polarizált, az 1-es, 
vagy a 2 -es típusú segítő sejtek által dom inált im m un
választ indukál a szervezetben. A macrophagokat és dent
ritikus sejteket aktiváló, tehát nagy m ennyiségű IL-12 
felszabadulását kiváltó m ikrobák ( L e i s h m a n i a ,  L i s te r ia ,  
M y c o b a k t é r i u m o k  s tb . )  és vírusok például főként a ThI- 
es, m íg más antigének (pl.: allergének) inkább a Tn2-es 
lym phocytákat stimulálják. A polarizációt tovább erősíti, 
hogy a két T h  szubpopuláció között kölcsönös negatív 
visszacsatolás is van (2 . á b r a ) .  Az aktivált THl-es sejtek
ből felszabaduló IFN-v gátolja a Th2-cs lym phocyták  
m űködését. A TH2-es sejtek által termelt IL-4, II-10, IL-13, 
és TGF-ß viszont a TM -es lym phocytákra gyakorol gátló 
hatást. Ráadásul a két, THl-es és Th2-cs út közti 
átjárhatóság korlátozott és gyakorlatilag egyirányú. A 
THl-es sejtek ugyanis egész életük során m egőrzik IL-4 
receptoraikat és kellő mennyiségű IL-4 jelenlétében Tn2-es 
lym phocytákká alakulhatnak. Az elkötelezett Th2-cs sej
tek viszont már nem  expresszálnak IL-12 receptort, így a 
ThI -cs fejlődési út számára véglegesen elveszettnek  
tekinthetők. Tehát a TH2-es lym phocyták „saját” segítő  
funkciójukon kívül egy sokkal általánosabb szabályozó 
szerepet is betöltenek. Képesek időben -  a feltétlenül 
szükségesnél súlyosabb szövetkárosodásokat m egelő
zően  -  leállítani a THl-es társaik által irányított im m un- 
reakció(ka)t. Vagyis az im m unrendszer norm ális m űkö
désének egyik lényeges feltétele a TM -es és Th2-cs sejtek 
m egfelelő egyensúlya ( 1).

Ezt az egyensúlyt, pontosabban a Th1/Th2 arányt 
genetikai tényezők is befolyásolják. M egfigyelték pél
dául, hogy a L e i s h m a n i a  m a j o r  fertőzésre rezisztens bel
tenyésztett egerekben (pl.: B10.D2) elsősorban az 1-es tí
pusú, míg a kórokozóra érzékeny (pl. Balb/c) állatokban 
inkább a 2-es típusú Тн-sejtek irányítják az anti-
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2. ábra: A szabályozó T lymphociták fejlődése és funkcionális heterogenitása. А ТнЬев sejtek főként az I-es típusú, 
a Tfű-es lymphocyták pedig a Il-es típusú effektor funkciókat segítik. További részletes magyarázatot 1. a szövegben

L e i s h m a n i a  immunválaszt. A két törzsből származó T- 
lym phocyták in  v i t r o  sejtkultúrában is eltérően viselked
nek. A Balb/c lymphocyták antigénstim ulus hatására 
több IL-4-et termelnek és gyorsabban elveszítik IL-12 re
ceptoraikat, m int a B10.D2-es eredetű T-sejtek. Tehát a 
Balb/c T-lymphocyták főként a Тн2-ев, míg a B10.D2-es 
T-sejtek inkább a Ttil-es irányba differenciálódnak (15, 
22). E jelenség pontos genetikai hátterét még nem ism er
jük, de úgy tűnik, hogy а Th1/Th2-sejtek arányát egyetlen  
(nem  MHC!) gén határozza m eg a szervezetben (1).

Kérdés, hogyan segíti m indez a GVHD különböző  
formáinak, illetve a GVL hatás m echanizm usának jobb  
megértését?

Az alagút vége?

Az alagút vége sajnos még m ind ig  messze van, de leg
alább nem  tűnik elérhetetlennek. Annyit majdnem b izto
san állíthatunk, hogy az akut GVHD-ért elsősorban a 
Tril-es lym phocyták relatív túlsúlya a felelős. Ez váltja ki 
és tartja fenn -  legalábbis részben -  azt a korábban már 
leírt cytokin vihart, amit akut GVHD-nek nevezünk. Ha

a Тн-sejtek arányát a graftban, illetve a recipiens szerve
zetében sikerül a Th2-cs lym phocyták irányába eltolni, 
az akut GVHD m egelőzhető, vagy legalábbis korlátok k ö
zé szorítható. Ezt klinikai tapasztalatok és kísérleti ada
tok egyaránt alátámasztják (2,17). A llogén perifériás ő s
sejtek átültetése után például nem  nagyobb az akut 
GVHD kockázata, mint allogén csontvelőtranszplantá
ciót követően, holott a perifériás őssejtgyűjtés során  
nyert graft a csontvelőnél 10-20-szor több érett T-lym- 
phocytát tartamaz. Kiderült azonban, hogy az őssejtek  
m obilizációját, tehát a keringésbe való kijutását elősegítő  
rekombináns G-CSF (granulocyte colony-stim ulating  
factor =  granulocyta kolónia-stim uláló faktor) kezelés a 
THl/Tu2-sejtek arányát is megváltoztatja a donor szer
vezetében. így  az apheresis során nyert graftban a várt
nál, illetve normálisnál több Tu2-es és kevesebb T ul-es 
lym phocyta van (23). Természetesen felvetődik a kérdés: 
nem  lenne-e jó m inden őssejt graftban eleve hasonló  
Th1-T h2 „váltást” indukálni még a beültetés előtt e x  v i 
v o ?  N os ennek egyelőre, a néhány bíztató állatkísérlet el
lenére szám os akadálya van. Tisztázatlan például, hogy  a 
Th1-T h2 „váltás” nem  rontja-e a transzplantátum GVL 
hatását és/vagy m egtapadási esélyét? Azaz nem sétálunk-

2166



e ugyanabba a csapdába, mint korábban a T-sejt m ente
sített graftok alkalmazásakor (8 ,21)? Reményünk szerint 
e kérdésekre 2 -3  éven belül választ, m éghozzá pozitív  
választ kapunk.

Jóval nehezebb a krónikus GVHD során bekövetkező 
autoimmun szövetkárosodások értelm ezése a Th1/Th2 
arány alapján. M inthogy a saját struktúrákkal szem beni 
agresszív immunreakció(k)ról van szó, a „gyanúsítottak” 
ebben az esetben is az 1-es típusú Тн-lym phocyták vol
tak. Inkább az tűnt kérdésesnek, hogy a krónikus GVHD 
miért: (i) csak az akut GVHD-nél később; és (ii) attól tel
jesen  eltérő formába jelentkezik? Feltételezték, hogy a 
krónikus GVHD során a Тн-sejtek polarizációja ko
rántsem olyan viharos sebességű és végzetes mértékű, 
m int az akut GVHD-ben. Ehhez képest az eddigi néhány 
állatkísérlet m eglepő eredményeket hozott. A krónikus 
GVHD-ben szenvedő egerekben a 2-es típusú Тн-lym 
phocyták vannak túlsúlyban (2, 7, 17). Ráadásul a kró
nikus GVHD progressziója -  az akut GVHD-ével ellen
tétben -  megállítható az antigén-bem utató sejtek B 7-l-es  
és B7-2-es (CD80 és CD8 6 ) kostimulátor molekulái és az 
érintett T-lym phocyták m egfelelő sejtfelszíni struktúrái 
(CD28 és CTLA-4) közti kölcsönhatás gátlásával. Ezt egy  
CTLA-4-Ig fúziós fehérje intravénás és/vagy intra- 
peritoneális adásával sikerült igazolni. A fúziós fehérje 
m ind az akut, mint a krónikus GVHD létrejöttét képes 
m egelőzni, de a betegség(ek) kialakulása után már csak a 
krónikus GVHD progresszióját gátolja a kísérleti álla
tokban. Ez összhangban van azzal az általános tapaszta
lattal, hogy a TH2 -es lym phocyták aktivitása jóval na
gyobb mértékben függ a B7-CD28/CTLA-4 kölcsönha
tástól, mint a T nl-es társaiké (4,31).

Autológ GVHD-ben és GVL-ben -  ism ereteink szerint 
-  m ég nem  vizsgálták а Тн1/Тн2 -е5 sejtek arányának a je
lentőségét.

Természetesen korántsem szeretnénk azt a látszatot 
kelteni, mintha a szabályozó T-lym phocyták funkcioná
lis heterogenitása önmagában magyarázatot adna m in
den, a GVH betegségekkel és a GVL hatással összefüggő  
im m unológiai problémára. Amit ma látunk, illetve tu
dunk erről, az inkább csak a jéghegy csúcsa. Egyre nyil
vánvalóbb például, hogy interleukin termelésük szem 
pontjából a cytotoxicus T- és NK-sejtek is legalább 
annyira sokfélék, mint a Тн-lym phocyták (21,25).

Azt sem  hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az őssejt
átültetések után kialakuló új lym phocyta repertoár szin
te m indig oligoklonális. Tehát a sikeres transzplantáción  
átesett betegek jórészének im munrendszere is csak n é
hány tucatnyi, vagy legfeljebb néhány száz T- és B-lym- 
phocyta klónból áll (11, 12). Ez m indenképpen kevés, 
m ivel egy norm álisan m űködő, azaz szabályozható im 
munrendszer -  legalábbis a becslések szerint -  m inim áli
san 106 különböző T- és В-sejtből, illetve ezek leánysejt
jeiből épül fel (5). Kérdés, hogy a lym phocyta repertoár 
ilyen mértékű, hónapokig sőt évekig tartó beszűkülése -  
am inek oka ismeretlen és egy külön dolgozat témája 
lehetne -  nem növeli-e a GVH betegségek kockázatát? A 
válasz valószínűleg igen, de ennek az igennek a k im on
dásához m ég nagyon sok kísérleti munkára és klinikai 
tapasztalatra lesz szükség.

Végül m eg kell em lítenünk, hogy az im munrendszer
nek van két olyan, m orfológiai és funkcionális szem pont

ból egyaránt jól elkülöníthető része (kom partm entje), a 
MALT (m ucosa associated lym phoid tissue =  mucosa 
asszociált lymphoid szövet) és a GALT (gut associated  
lym phoid tissue = bélhez asszociált lym phoid szövet), 
am elyeket az őssejttranszplantációt m egelőző myeloab- 
latív terápia különösen súlyosan érint. Ezeken a területe
ken nem csak a lym pho-haem atopoeticus eredetű sejtek 
pusztulnak el a radio- és/vagy kemoterápia következté
ben, hanem  a környező egyéb szövetek is súlyosan, talán 
véglegesen károsodnak. íg y  a MALT és a GALT regenerá
ciója az őssejtátültetések után rendkívül lassú és valószí
nűleg sohasem  teljes folyamat. Az im m unrendszer egé
szének m űködése szem pontjából különösen a GALT kie
sése lehet kritikus, mivel ez a kompartment az ontogene
zis során fontos szerepet játszik a végleges lym phocyta  
repertoár kialakításában (9 ,14 ,26).

Összefoglalásként tehát elmondhatjuk, h ogy  a szabá
lyozó T-lym phocyták funkcionális heterogenitásának  
jobb m egism erése közelebb vitt a GVH betegségek és a 
GVL hatás im munológiai alapjainak m egértéséhez. E 
sokszor bíztató eredmények azonban, legalábbis önm a
gukban, m ég korántsem adnak végleges választ a dolgo
zatunk bevezetőjében feltett kérdésekre. A továbblépés 
előfeltétele, hogy más területeken -  oligoklonális lym 
phocyta regeneráció, GALT, MALT stb. (1. fent) -  is hason
ló áttörés következzen be.

K ö szö n e tn y ilv á n ítá s :  A szerző prof. dr. Hollán Zsuzsa, prof., 
dr. Fehér Imre és dr. Gidáli Júlia értékes tanácsaiért tartozik 
köszönettel. Ezt a munkát az OTKA ( T 015972) támogatta.
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Cystatin C
-  a GRF meghatározására

■ Jobb, megbízhatóbb mutatója
a glomerulus filtratiónak, mint a szérum kreatinin

■ Nem befolyásolja az izomtömeg

■ Független az életkortól és a nemtől

■ Új turbidimetriás teszt

További információ a forgalmazónál:
Frank Diagnosztika, 1036 Budapest, Dereglye u. 2. 
Telefon: 250-1813, 387-5484, 388-3114. Fax: 368-5721
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KLINIKAI TANULMÁNYOK

Az endoszkópia jelentősége a Schönlein-Henoch-purpura 
diagnosztikájában

Novák János dr.
Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza III. Belgyógyászat-Gasztroenterológia, Gyula 
(osztályvezető főorvos: Libor János dr.)

Kórházukban 10 éves periódus alatt 62 felnőttkori 
Schönlein-H enoch-purpurás beteget kezeltek. Bőr, 
vese, ízületi és elsődlegesen gastrointestinális panaszok  
miatt kezelt 25 nő és 37 férfi beteget, akik 30-87 év (át
lag 59,5 év) közöttiek voltak, tüneteik és vizsgálati ered
ményeik alapján retrospektív m ódon tanulmányozta a 
szerző. A kórlefolyás alapján minden betegnél (100%) 
bőrtünetek, 14 (22,5%) betegnél ízületi eltérések voltak 
észlelhetők, míg 12 (19,3%) esetben renális érintettség 
is igazolódott. E tanulmányban a szerző 15 (24%) 
Schönlein-H enoch-purpurás gastrointestinális mani- 
fesztációkkal járó esetet dolgozott fel. A gyomor-bél 
rendszer tüneteinek analízise során 13 (8 6 %) esetben  
hasi fájdalmat, 3 (20%) esetben m asszív gastrointesti
nalis vérzést, 10 (6 6 %) esetben occult rectalis vérzést, 6 
(40%) esetben hányást és 3 (20%) esetben pedig has
m enést észleltek. A 15 beteg kapcsán 4 esetben történt 
sebészeti konzultáció és 2 esetben laparotomiát kellett 
végezni. Minden betegnél alsó és felső endoszkópos 
vizsgálat történt, 3 betegnél duodenoszkópia során 
purpuriform elváltozást láttak a duodenumban, m íg 8 
esetben az alsó traktusban félkörív alakú, a bél mucosá- 
jából kiem elkedő purpurákat észleltek, ezekből bio- 
pszia is történt, a hisztológiai vizsgálat alátámasztotta a 
leukocytoklasticus vasculitis meglétét. A vizsgálati 
eredmények azt támasztják alá, hogy az endoszkópiá
nak jelentős szerepe van a Schönlein-H enoch-purpura  
diagnózisában és kezelésében, különösen a bőrtünetek  
nélkül jelentkező esetekben.

K u lcssza va k: felnőttkori Schönlein-Henoch-purpura, gast
rointestinális szövődmények endoszkópia, szteroid terápia

Az orvosi irodalomban H e b e r d e n  (1801) és W il la n  (1808) 
jelentettek m eg először beszám olót a bőrkiütéssel járó 
oedem ás ízületi fájdalmat okozó elváltozásról. A beteg
séget mint önálló entitást L u c a s  S c h ö n le in  (1832) írta le, 
dolgozta fel s nevezte el „Peliosis rheumatica”-nak. Negy
ven évvel később tanítványa, E d u a r d  H e n o c h  (1887) hívta 
fel a figyelmet, hogy e szindróm ában a bőrtünetek m el
lett fellépő gastrointestinalis és renalis tünetek között 
kapcsolat áll fenn. O s le r  (1914) vetette fel az anaphylaxia 
lehetséges szerepét a tünetegyüttes etiológiájában , F r a n k  
(1915) és G l a n z m a n n  (1916) nevezték el a szindróm át 
„anaphylactoid purpura”-nak.

Az azóta eltelt több mint 80 évben számos közlemény, 
tanulmány foglalkozott a szindróm a pontos etiopatoló-

The evalnation of endoscopic findings in Schönlein-He- 
noch’s purpura. During a 10 years period 62 adult pa
tients were admitted with diagnosis o f Schönlein-H e- 
noch purpura in our hospital. 25 female and 37 male 
patients ranged from 30 to 87 years (mean: 59,5 years) 
presenting with cutan, joint, renal and particularly ab
dom inal involvement were investigated retrospectively. 
During the course o f the disease, all patients developed  
purpuric rash (100%), 14 (22,5%) patients had joint 
sym ptom s and renal involvem ent occurred in 12 
(19,3%) patients. In this study, we discuss 15 (24%) pa
tients with gastrointestinal sym ptom s appearing in 
Henoch’s purpura. Analysis o f the gastrointestinal clin i
cal features revealed: abdom inal pain 13 (8 6 %), massive 
colorectal bleeding 3 (20%), occult b lood loss 10 (6 6 %) 
vom iting 6 (40%) and diarrhoea in 3 (20%) patients. All 
the patients underwent lower and upper endoscopic ex
am ination, in 3 cases the author saw purpuric m ucosal 
lesions in duodenum  and in 8 patients were also found  
coin-like elevated lesions, additionally, biopsy from  
colonic lesions showed leukocytoclastic vasculitis. It is 
concluded that endoscopy can be helpful in the d iagno
sis and treatment o f Schönlein-H enoch purpura, espe
cially is those without typical skin rash.

K e y  w ords: Henoch-Schönlein purpura, adult, gastrointesti
nal complications, endoscopy, steroid therapy

giájának tisztázásával, itt m eg kell em lítenünk R u ite r ,  
G o u g e r o t ,  B lu m ,  W i n k l e m a n n ,  D i t to ,  W i lk in s o n ,  R a m s a y  
é s  F r y  nevét (5 ,8 ).

A Schönlein-H enoch-purpura jól definiált kórkép, 
nem  throm bocytopéniás haem orrhágiás szindróm a, 
am elyben keringő im m unkom plexum ok rakódnak le a 
bőr, a gyom or-bél csatorna és az ízületek nyálkahár
tyáiban az arteriolák, a kapillárisok és venulák falában, 
valam int a veseglom erulusok basalmembránjaiban (9, 
19). M inden életkorban előfordulhat, de 14 éves kor alatt 
gyakori, főleg a 3 -6  éves korosztályban, fiúknál kétszer 
gyakrabban, mint a lányoknál, a felnőttek esetében az 
arányok hasonlóak, de lényegesen ritkább (9, 23). Egyik 
korcsoportban sem  ismerjük pontosan a tünetegyüttes
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pontos incidenciáját bár Watts feltételezése alapján az 
éves in cid en d a gyermekek esetében  135/millió, m íg fel
nőtteknél 1,2/m illió lehet (37).

Etiológiájában számos oki tényező játszhat szerepet. 
Főleg mikroorganizmusok antigénjei (Streptococcus 
antigének), gyógyszerek (inzulin, kinin, kinidin, phenyl- 
butazon, phenacetin, penicillin, sulfonamidok, diphenyl- 
hidantoin, chlorpromazin, penicillinam in, pyridoxin, 
doxycyclin stb.), ételek (bovinalbum in, gluten, tejfehér
jék), autoantigének (nukleoproteinek, RNS, DNS), tum or
antigének (melanoma antigének, kryoglobulinok), víru
sok (hepatitis-B és Arbovirus antigének) em elhetők ki, de 
a kiváltó okok pontosan még n em  tisztázottak (10,14).

Patogenezisében a keringő im m unkom plexeknek az 
ér falában való lerakódása és az ezáltal létrejött vasculitis 
játszhat elsődleges szerepet. Im munfluoreszcens és im 
m un-elektronmikroszkópos vizsgálatok ezt igazolták. A 
bőr vagy a bél ereiben subendothelialisan elhelyezkedő  
depozitum okból im munglobulin A (IgA) által aktivált 
kom plem entet (C3, C5), fibrint/fibrinogént mutattak ki. 
Ez az IgG, IgM hiányával együtt Schönlein-H enoch-pur- 
purára utal. Az ANCA (antineutrophil cytoplasm ic au
toantibody) kimutatásának főleg  differenciáldiagnosz- 
tikai jelentősége van, a Schönlein-H enoch-purpurához  
hasonló tünetekkel járó, de súlyosabb prognózisú b eteg
ségek (polyarteritis nodosa, W egener-granulomatosis, 
Churg-Strauss-szindróma és bizonyos gyógyszerindu
kálta vasculitisek) esetében m utatható ki, de Schön- 
lein-Henoch-purpurára nem  jellem ző (10). Az im m un
komplexek III. típusú im m unválaszt indukálnak. A kö
vetkezményes komplementaktiválás leukotaxis és ly- 
sosom ális enzimkiáramlás károsítja az erek falát, ami 
szöveti necrosishoz és a leukocyták és erytrocyták ext- 
ravasatiojához vezet. Mindez együtt az experim entális 
Arthus-reakcióhoz és a szérum betegséghez hasonló (11, 
15,17,34).

A tünetek a bőrön jelentkeznek először. Szim m et
rikusan az alsó majd a felső végtagokon, illetve a has 
bőrén alakulnak ki a nem throm bocytopeniás, nem  trau- 
más purpurák, amikhez fájdalm as ízületi elváltozások, 
renalis és gastrointestinális, ritkán kardiológiai és neu
rológiai tünetek társulhatnak.

Fontos tudni, hogy a kiterjedt bőrelváltozások súlyos
sága nem  utal a parenchymás szervek érintettségének  
súlyosságára, míg a kifejezett parenchymás szervi érin
tettség befolyásolja a tünetegyüttes prognózisát.

Tanulmányunkban 62 felnőttkori Schönlein-H enoch- 
purpurában szenvedő beteg gastrointestinalis tüneteit és 
a gastrointestinumban létrejövő purpuriform elváltozá
saikat vizsgáltuk összehasonlítva más szerzők eredm é
nyeivel. Egy újnak mondható diagnosztikus beavatkozás 
hatékonyságát mértük fel, elősegítve az e betegségben  
előforduló esetleges sebészi m űtétek elkerülését.

Betegek és módszer
10 éves periódusban (1984-1994 között) a gyulai Pándy Kál
mán Kórház Bőrgyógyászati osztályon és a III. sz. Belgyógyá
szati osztályon összesen 62 felnőttkori Schönlein-Henoch-pur- 
purában szenvedő beteget vettünk fel és vizsgáltunk ki. A 
Schönlein-Henoch-purpura diagnózisát az Amerikai Reuma
tológiai Társaság (ARC) 1990-ben elfogadott kritériumai alap
ján állítottuk fel, bár kissé módosítva, mivel az nem felnőttko-

rúakra vonatkozik (12,18,. 19,21). A statisztikai adatok átlagot 
és standard deviációt tartalmaznak.

A betegek 40%-a (25) nő, míg a férfi betegek száma közel 
60% volt, az átlagos életkor 59,5±4 (szélsőérték: 30-86) év volt. 
Minden betegen észleltünk bőrelváltozást, egy esetben a masz- 
szív gastrointestinalis vérzést követően alakultak ki a bőrtüne
tek, ami komoly differenciáldiagnosztikai nehézséget okozott 
(23). Renális érintettség 12 beteget figyelembe véve az esetek 
19,3%-ában alakul ki, a nőknél kétszer annyi esetben, mint a 
férfiaknál; 1 esetben dialízist kellett végeztetnünk. Az összes 
beteg 22,5%-ánál észleltünk ízületi érintettségre utaló tünete
ket, közel arányosan mindkét nemnél.

Különböző gastrointestinális elváltozást 15 (24,2%) beteg
nél észleltünk a férfiaknál négyszer gyakrabban mint a nőknél 
(1. tá b lá z a t) . E betegségre jellemző laboratóriumi vizsgálatok 
jelenleg nem ismertek, az általunk végzett vizsgálatok során 
normális hematológiai és hemosztazeológiai eredményeket 
kaptunk, mérsékelt Westergreen (66±10 mm/ó) és AST (478±98 
E) emelkedés mellett.

Az irodalmi adatokkal összehasonlítva figyeltük betegeink 
hasi tüneteinek előfordulási gyakoriságát. Az abdominális érin
tettség az általunk vizsgált betegcsoport esetében csak 24,2%-ban 
volt kimutatható. Ez a viszonylag alacsony érték a korán 
megkezdett szteroid terápia alkalmazásával magyarázható. Colo- 
rectális vérzést 13 betegnél észleltünk; ebből 3 esetben masszív 
melaenát, 8 esetben pedig okkult vérzést (2. táblázat). Radiológiai 
vizsgálatokat végeztünk, de azok felnőttkori Schönlein-Henoch- 
purpurában nem eléggé specifikusak, bár az ultrahang és a kom
puter-tomográfia hasznos lehet főleg a vékonybél érintettség 
kimutatásakor. A diagnózist a típusos bőrtünetek mellett az en
doszkópos vizsgálat, valamint a bőr és bél purpuréiból készített 
szövettani metszetek vizsgálata biztosította.

1. táblázat: Schönlein-Henoch-purpurás betegek adatai 
(1984-1994)

Nő (%) Férfi (%) Összes (%)

Betegszám 25 (40,3) 37 (59,7) 62(100)
Kor (átlag±SD) év 
Érintettség

62,3±10 56,7±15 59,5±4

bőr 25 37 62(100)
vese 8 4 12 (19,3)
ízület 6 8 14 (22,5)
hasi 3 12 15 (24,2)

2. táblázat: Schönlein-Henoch-purpurás felnőtt betegekben 
észlelt emésztőrendszeri tünetek (n = 15)

Klinikai tünetek Saját adatok (n.%) Irodalmi adatok (%)

Hasi érintettség 15(24) 29-69
Hasi fájdalom 13 (86) -80
Melaena 3(20) -50
Haematochesia 2(13) ?
Occult vérzés 8(53) -25
Emesis 6(40) -40
Diarrhoea 3(20) -25
Peritonitis 0 ?
Pseudoperitonitis 2 ?
Pancreatitis 0 ?
Bélperforáció 0 ?
Invagináció 0 ?

Eredmények

M ind a 15 betegnél történt endoszkópos vizsgálat. Tíz 
esetben felső pánendoszkópia történt. Három esetben si
került a mély duodenumban purpurét kimutatni, a száj
üregben, nyelőcsőben és a gyom orban egyszer sem. Ösz-
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1. ábra: A bél mucosából előemelkedő kb. 5 mm-es félgömb 
alakú enanthema (fehér nyíl), submucosus bevérzéssel 
és környéki mucosa oedemával

2. ábra: Lineárisan elhelyezkedő számos különböző nagyságú 
purpura a bél mucosán

szesen 12 szigm oidoszkópos vizsgálat során 8 betegnél 
észleltünk purpuriform elváltozásokat a bél mucosáján 
(1 . á b r a ) .  Öt betegnél totál kolonoszkópia is történt, ebből 
4 esetben a magasabb régiókban is kimutathatók voltak 
purpurák (2 . ábra), 2 esetben coecumban is, de a terminá
lis ileum ban nem észleltünk purpurákat. A purpurák 
rendszerint a bél mucosájából félgömb alakú, elődom 
borodó hypervascularisált környezetű, gom bostűfejnyi- 
től fél centiméter nagyságig terjedő képletek voltak, he
lyenként szorosan egym ás mellett elhelyezkedve. Egy 
esetben a D i F eb o  által leírt lineárisan elhelyezkedő pe- 
techiákat is észleltük. Főleg a felső gastrointestinumban  
sokszor multiplex fekélyek voltak láthatók, ami haemor- 
rhagiás gastroduodenitisre utalhat (9 ,22-24 ,36 ,38).

Az endoszkópos anyagvétel során a felületes mucosa 
biopsziája rendszerint elégtelen a vasculitisek kimutatásá
ra, ilyenkor a hisztológus akut, nem specifikus gyulladásra, 
esetleg fokális bevérzésre utaló jeleket észlelhet (2). Saját 
vizsgálataink alapján mi a gyomor-bél rendszer purpuréi
ból történő „big particule” biopszia elvégzését javasoljuk 
(így sikerült először, nem csak bélrezekátumból kimutatni 
az érelváltozást),mivel ebben az esetben sokkal nagyobb az 
esélye annak, hogy a m élyebben fekvő leukocyte elasticus 
vasculitist kimutathassuk (24). Négy beteg vastagbél pur
puréiból vettünk anyagot hisztológiai feldolgozásra, ebből 
kétszer „big particle” biopszia történt; m indkét esetben  
kimutatható volt a vasculitis (3 . á b r a ) .

M ind a 15 beteg szteroid terápiában részesült (átla
gosan 10 napig), az ism ert krónikus betegségek szüksé
ges gyógykezelése m ellett. Rendszerint 48 órán belül a 
hasi panaszok m érséklődtek, csak két betegnél kellett 
transzfúziót alkalmazni. N égy beteg került sebészetre, 
két esetben  ileus gyanúja m iatt, ezen esetekben a vizsgá
latok és a hamar kezdett szteroid terápia segítségével el
kerülhetővé vált a m űtét, m íg a másik két esetben az 
alapbetegség miatt (epekövesség és periproctalis tályog) 
volt szükség a beavatkozásra. A betegek átlagosan 14 
napig álltak kórházi kezelés alatt. Anyagunkban Schön- 
lein-H enoch-purpurás beteget súlyos hasi tünetek elle
nére sem  kellett operálni.

3. ábra: Karakterisztikus leukoclasticus vasculitis hisztológiai 
képe. A bél tunica propriájában levő capilláris falának részleges 
fibrinoid nekrózisa (fehér nyű), a környező szövet 
polymorphonucleáris leukoeyta infiltrációjával 
(H. E. 300 X nagyítás)

Megbeszélés

A Schönlein-H enoch-purpura nem  jelent egységes m eg
betegedést, a felnőttkorban előforduló purpurák eredete, 
oka és patogenezise sem  tisztázott pontosan. A tünetek  
hasonlóak mint gyerm ekkori betegségben, bár a beteg
ség prognózisa és lefolyása enyhébb lehet. Felnőttek ese
tében gyakoribbak az ízületi és a gastrointestinális mani- 
fesztációk, m íg a súlyosabb kim enetelű renális szövőd
mények ritkábbak. Hasonló nagyságrendű felnőtt beteg
anyagon szerzett tapasztalatait C re a m  és  m t s a i  jelentet
ték m eg 1970-ben (5).

Több szerző szerint a gyom or-bél traktus érintettsége 
a felnőttek esetében 29-69%  közé tehető. A vékonybél 
károsodik legtöbbször, de endoszkóppal dokumentált 
esetekben leírták a nyelőcső, a gyomor, a duodenum  és a 
colorectális bélszakasz érintettségét is (5 ,9 ,1 3 , 21,29). A 
heveny hasi fájdalom a leggyakoribb tünet, ami a betegek  
65-86% -ban alakul ki. Ezt gyakran hányás, hányinger 
kíséri, gastrointestinális vérzés tüneteivel. Fizikális vizs-
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gálát során a diffúzán feszülő, merev, fájdalmas hasfal 
akut has tüneteit utánozhatja, de a hátterében ritkán áll 
valódi peritoneális érintettség.

D iagnosztikus szempontból az endoszkópos vizsgá
latok m ellett, a tápcsatorna röntgen kontrasztanyagos 
vizsgálata jöhet még szóba, de a leletek nem  specifikusak, 
és esetleg félrevezetők lehetnek, m ert Crohn-betegség, 
gastrointestinális lymphoma, illetve intestinális sclero
derma lehetőségét vethetik fel (29, 32). A hasi ultrahang 
és a komputer-tomográfia jól használható, az előbbi főleg  
gyerekek és sovány felnőttek esetében, és elsődlegesen  
vékonybél érintettség fennállásakor (7,16).

A Schönlein-Henoch-purpura hasi tünetei Crohn- 
betegségre, appendicitisre, colitis ulcerosára, mesenteriális 
thrombosisra, colorectáhs tumorra, akut hasra és peritoni- 
tisre utalhatnak. Fontos a diagnózis pontos megismerése, 
mivel e betegségben még súlyos akut hasi (pseudoperitoni- 
tis) tünetek esetén is várhatunk, és konzervatív kezelést al
kalmazhatunk elsődlegesen, így sok esetben elkerülhetjük 
a nem szükségszerű laparotomiákat (8,16). Óvatosnak kell 
lennünk, m ert fatális kimenetelű bélinfarctus, esetleg per
foráció is előfordulhat (3,25,26). C r e a m  (1) egy esetben fe
hérjevesztő enteropathiát észlelt, P u p p a la  és T a k a m a ts u  
(28,33) pedig súlyos haemorrhagiás pancreatitist írt le int- 
raperitoneális bevérzéssel. Az anaphylactoid purpura akti
vizálhatja a már meglevő és terminális ileitist colitis ul- 
cerosát am i toxikus m egacolonhoz vezethet (4,32).

Y e n t is  (35) az először csak abdom inális tünetekkel je
lentkező betegénél laparotomiát végeztetett. Röviddel a 
műtét után haematuriát, illetve a Schönlein-H enoch- 
purpura bőrtüneteit észlelte. H asonló esetünknél a colon  
purpurából történt szövetm intavétel során verifikáló- 
dott az allergiás vasculitis, így laparotomiára nem  került 
sor (24).

Az abdom inális purpura kezelésével kapcsolatosan  
m egoszlanak a vélemények az irodalomban. E betegség
ben szupportív terápia m ellett főleg tüneti terápiát alkal
mazunk, és lehetőség szerint a kiváltó okokat elim inál- 
juk. Egyes szerzők szerint (ide soroljuk magunkat is) a 
szteroid terápiának helye van a Schönlein-H enoch-pur
pura abdom inális, renális és ízületi elváltozásainak keze
lésében. Saját tapasztalataink alapján hasi purpurában 
napi átlagosan 5 mg/ttkg m etilprednisolon (Solu-M ed- 
rol/Upjohn) napi két részre osztva, hatásosnak bizonyult. 
Ilyen dózis mellett betegeinknél a hasi panaszok 48 órán 
belül, a gastrointestinális vérzés átlagosan 4 nap alatt 
(szélső érték V2-6  nap) szűnt m eg. Míg különösen idős 
korban, dom inálóan vagy kizárólag bőrtünetekkel je
lentkező betegek esetén a szteroid adása relatíve indikált 
(6 ,9 ,1 3 ,2 3 ,3 1 ).

Főleg felső gastrointestinális vérzés esetén ajánlott al
kalm azni a H2-receptor blokkoló szereket is (20). Tekint
ve a kiváltó okként szereplő keringő im m unkom plexe
ket, az im munszuppresszió és plazmaferezis is jó hatás
fokú lehet, m íg renális kom plikációk esetén R o s to k e r  sze
rint kis dózisú im m unglobulinok lehetnek hatásosak  
(30, 34). M ások szerint a glukokortikoidok ulcerogén- 
hatásuk m ellett akár szerepet játszhatnak a Schön
lein-H enoch-purpura kiváltásában is (1). A felnőttkor
ban létrejött abdominális purpura jó prognózisú, de rit
kán fatális kimenetelű szövődm ények is előfordulhatnak  
(3 ,6 ,2 3 ,2 5 ).

Következtetések

I. A Schönlein-H enoch-purpura jól definiált kórkép, ami 
az ARC által javasolt kritériumok alapján könnyen diag
nosztizálható.

2. Az esetek 29-69% -ában (esetünkben 24%) jönnek  
létre abdom inális tünetek, leggyakrabban gastrointes
tinális vérzés.

3. A gyom or-bél traktusban a vékonybél érintettsége a 
leggyakoribb, de az egész bélcsatornában létrejöhetnek  
purpurás elváltozások; a vasculitisek a parenchim ás 
hasüregi szerveket is károsíthatják.

4. Az endoszkópos vizsgálatok pontosabb diagnózist 
biztosítanak, ezt hisztológiai és az immunfluoreszcens 
vizsgálatokkal kiegészítve a specifitás és a szenzivitás 
több mint 80%-ra növekszik.

5. Abdom inális purpurában főleg vérzés esetén mély 
duodenoszkópia és totál kolonoszkópia elvégzése in
dokolt.

6 . Az endoszkópos beavatkozások e tünetegyüttes 
gastrointestinális manifesztációiban differenciáldiag
nosztikai jelentőségűek, különösen  jelentős szerepe van 
a bőrtünetek nélkül jelentkező kórkép esetében, a nem  
szükségszerű laparotomiák elkerülésében is.

Segítségükért köszönettel tartozom dr. Pólay Annának, 
dr. Libor Jánosnak, dr. Tóth Károlynak és dr. Péter Rózsának.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

A 24 órás vérnyomásváltozások vizsgálata 
a diabeteses nephropathia különböző stádiumaiban
Tóth Lajos dr., Liptai Margit dr., Lengyel Zoltán dr., Német Csilla dr., Vörös Péter dr. 
és Kämmerer László dr.
Szent István Kórház, II. Belgyógyászat, Budapest, (osztályvezető főorvos: Kämmerer László dr.)

A szerzők vizsgálatainak célja az ABPM alkalmazásával 
nyerhető információk összehasonlító értékelése a nor- 
m oalbum inuriás, a m icroalbum inuriás és a peritoneá- 
lis dialízissel kezelt diabeteses betegcsoportokban. Ki
lenc peritoneális dialízissal kezelt beteg (átlagos élet
kor: 54,5 év, átlagos diabetes tartam: 19,5 év), 12 
norm oalbum inuriás (átlagos életkor: 28,8 év, átlagos 
diabetes tartam: 12,2 év), 15 m icroalbmuniuriás (átla
gos életkor: 38,3 év, átlagos diabetes tartam: 16,5 év) be
teg vérnyom ás paramétereit elemezték. Lipid statusu
kat (koleszterin, triglicerid, HDL-, LDH-cholesterin, 
apolipoprotein-Al és B), vesefunkciós értékeiket (en
dogén kreatinin, proteindiuresis, serum és vizelet béta- 
2 m icroglobulin, microalbuminuria) is ellenőrizték. A 
norm o- és microalbuminuriás betegekhez képest a 
peritoneális dialízissel kezelt csoportban szignifikán
san magasabb volt a nappali és az éjszakai systolés és 
diastolés vérnyomásátlag, valamint az átlagos artériás 
középnyomás. A microalbuminuriás és a dializált bete
gekben elmaradt a fiziológiás éjszakai vérnyom áscsök
kenés. Az ambuláns vérnyom ás-m onitorozás hasznos 
segítség lehet a microalbum inuria korai stádiumának 
felismerésében, a korai és végstádiumba jutott diabete
ses nephropathiás betegek antihypertensiv kezelési 
módjának megválasztásában.

K u lcssza va k: ABPM, albuminuria, diabetes mellitus, hyperto
nia, nephropathia

A diabeteses szövődm ények közel 30-75% -a a hyper- 
toniával áll összefüggésben, s a magas vérnyom ás kb. két
szer gyakoribb a nem diabeteses populációhoz képest ( 1, 
25, 31). A 30 évnél hosszabb ideje IDDM -ben szenvedő 
betegek kb. 50%-a hypertoniás (1). A NIDDM -ben is, 
rendszerint már a diagnosztizálás évében észlelhető a 
hypertonia (2). IDDM-ben a m icroalbum inuria megje
lenését követően 2 -5  év m úlva igazolható a konvencio
nális vérnyom ásm éréssel (kazuális) a hypertonia (31). A

Rövidítések: ABPM = ambulans vérnyomás-monitorozás; MAP = arté
riás középnyomás; CAPD = folyamatos ambuláns peritoneális dialízis; 
1DDM = inzulindependens diabetes mellitus; NIDDM = nem inzulin- 
dependes diabetes mellitus; GOD-POD = glükóz oxidáz-peroxidáz; 
HPLC = magas nyomású folyadék kromatográfia

ABPM monitoring in different stages of diabetic 
nephropathy. The aim of the study was to com pare the 
diurnal patern o f  b lood pressure in diabetic patients 
with normal urinary protein excretion, m icroalbum in
uria and end stage renal failure due to diabetic 
nephropathy and on continuous ambulatory peritoneál 
dialysis. An ABPM -  oscillom etric b lood pressure m o
nitor was used. Cholesterol, triglicerydes, HDL and 
LDH1 cholesterole, apolipoprotein A1 and B, endoge
nous creatinine urinary protein and album in excreti
on, beta-2-m icroglobulin were measured. The mean  
age and the m ean diabetes duration o f the 12 norm oal- 
buminuric patients was 28.8 and 12.2  years, that o f  the 
15 microalbum inuric patients 38.3 and 16.5 years, of 
the 12 patients treated for renal failure with continuous 
ambulatory peritoneál dialysis 54.4 and 19.5 years. In 
the group with end stage renal failure and continuous 
ambulatory peritoneál dialysis, the mean nocturnal 
and diurnal systolic and diastolic b lood pressure and 
the average arterial mean pressure was significantly  
higher than in the normal and m icroalbum inuric 
groups. In m icroalbum inuric and dialysed patients the 
physiological nocturnal decline o f  arterial b lood  pres
sure was absent. 24 hour blood pressure m onitoring  
m ay accurately indentify the early stage o f  diabetic 
nephropathy, and it might be valuable in the correction  
of antihypertensive treatment from the early to the fi
nal stages of diabetic nephropathy.

K e y  w ords: ABPM, albuminuria, diabetes mellitus, hypertonia 
nephropathia

norm otenziv cukorbetegekhez viszonyítva a hypertoniás 
diabeteses betegekben lényegesen nagyobb a m icro- és 
m acroangiopathias szövődm ények előfordulási aránya 
(4). A hypertonia jelentős m értékben fokozhatja a bal 
kamra hypertrophiát, a stroke m orbiditást és m ortali
tást, a perifériás érszűkületből eredő am putációk számát 
és a nephropathia progresszióját (6 , 25). Az ambuláns 
vérnyom ás-m onitorozás (ABPM) vizsgálatok a diabetes 
m indkét típusában előnyösebbnek bizonyultak a kazuá
lis vérnyomásmérésekkel szem ben, mivel koraibb és 
hitelesebb tenzioanalízis lehetőségét biztosították (5, 8 , 
12,16).

Jelen tanulm ányunk célja, hogy a diabeteses nephro
pathia microalbuminuriás és végstádium ában (dializált 
betegek) jelentkező tenziováltozásokat hasonlítsuk össze

Orvosi Hetilap 138. évfolyam (1997) 35. szám 2175



ABPM vizsgálatokkal, továbbá azt vizsgáltuk, hogy a kü
lönböző m értékű proteinuriás stádium okban (17 ,21 ,30) 
hogyan változik a cirkadian vérnyom ás ritmicitás a nor- 
m oalbum inuriás diabeteses betegekhez viszonyítva.

Betegek és módszerek

Belgyógyászati osztályunkon gondozott, illetve kezelt, a diabe
teses nephropathia 3 különböző stádiumába tartozó 3 beteg
csoportot vizsgáltunk, így normoalbuminuriás, microalbumin- 
uriás és az „end stage” stádiumnak megfelelően dializált (CAPD 
kezelt) cukorbeteg csoportokat hasolítottunk össze. Az egyes 
csoportok életkor, nem, diabetes tartam, valamint testtömeg in
dex alapadatait az 1. tá b lá za tb a n  foglaltuk össze.

1. táblázat: A beteg alapadatai

. .  Életkor 
Nem (év)

Diabetes
tartam

(év)
Testsúly*

(kg)

Testtömeg
index*
(kg/m2)

Normoalbu-
minuria 12/4 0  28,8 12,2 70,5 ±2,9 23,8±0,7

Microalbu-
minuria 15/6 9  38,3 16,5 74,9±2,7 24,8±0,5

CAPD 9/3 ф 54,5 18,8 70,6±4,5 24,5±1,5

* átlag±SD

Az ABPM vérnyomásmérést az ABPM-02 Meditech típusú 
oscillometriás vérnyomásmérő készülékkel végeztük. A nap
pali periódusban (reggel 6 és este 10 között) 20 percenként, az 
éjszakai órákban pedig (este 10 és reggel 6 között) fél óránként 
történt a vérnyomás mérése, a két időszak vérnyomásadatait 
külön értékeltük. A készülék programja szerint az artériás kö
zépnyomás a következő képlettel értékelhető: MAP = diastoles 
érték + 7 3 pulzusnyomás.

A cirkadián ritmicitás jellemző adatát, a diurnalis indexet 
(nappali és az éjszakai vérnyomásátlag különbsége a nappali 
érték %-ában kifejezve) is felhasználtuk -  dipper jelenségről 
volt szó, ha ennek értéke legalább 10%, vagy 10% feletti. A hy
pertonia miatt a dializált betegcsoport ACE-gátló és Ca++-an- 
tagonista kombinációs terápiában részesült. A hypertonia keze
lésének ellenőrzésére (kazuális vérnyomásmérés) higanyos 
vérnyomásmérőt alkalmaztunk. A tensio mérése a reggeli órák
ban, 5 perces pihenést követően, nyugalmi helyzetben történt, s 
a két mérési eredmény átlagát használtuk fel. A normo- és a 
microalbuminuriás csoport human inzulin adagolása kizárólag 
subcutan történt, a dializált diabeteses betegeink a human in
zulint subcutan vagy intraperitoneális formában kapták.

A microalbuminuriát gyűjtött vizeletmintából (24 órás) 
immunturbidimetriás módszerrel (normoalbuminuria: 20 
pg/min, microalbuminuria a 2 0 -2 0 0  pg/min érték alapján), a 
tubularis proteinuriát jellemző beta2-microglobulint szintén a 
vizeletmintából. Microparticle-Enzyme-Immunoassay segít
ségével határoztuk meg. A vércukorértéket enzimatikusan 
(GOD-POD) mértük glükóz oxidáz-peroxidázzal (az étkezések 
utáni vércukor átlagokat számítottuk).

A HbAiC-t HPLC-vel (norm. 4-6%), a kreatinin a módosí
tott Jaffé-felé fotometriás módszerrel, a karbamid nitrogént UV 
teszttel állapítottuk meg. A lipid paraméterek közül a kole
szterint és trigliceridet enzimatikusan, a HDL és LDL-kole- 
szterint a Boehringer monotest kittel határoztuk meg. Az 
apoAi- és Bipoproteint Immuno Chemical-Assay (Orion diag
nostic), immunprecipitációs módszerrel mértük.

A statisztikai értékelésnél a szignifikancia számítások az el
térő varianciát feltételező kétmintás t-teszt segítségével történ
tek.

2. táblázat: A vesefunkció és a szénhidrát-anyagcsere 
paraméterei

Vércukor
étkezés

után
(mmol/1)*

HbAu
(%)*

Kreatinin
(gmol/l)*

CN
(mmol/1):

ß2 micro- 
globulin 

* (pg/b*

Normo-
albuminuria 9,8±0,7 10,9±0,6 84,0+2,3 5,1±0,4 1654+112

Micro-
albuminuria 10,5±1,0 9,4±0,6 90,3+3,3 5,1 ±0,5 1825±148

CAPD 8,1+0,7 7,6±0,2 670,0±82 25±2,8 23173±3796

* átlag±SD

1. ábra: Normoalbuminuriás, microalbuminuriás és CAPD-vel 
kezelt cukorbetegek LIPID paraméterei

Eredmények

A 12 norm oalbum inuriás, a 15 microalbuminuriás és a 9 
CAPD kezelésben részesült beteg alapvető vesefunkciós 
és szénhidrát-anyagcseréjét jellem ző értékeket a 2 . 
t á b l á z a t b a n  foglaltuk össze. Az átlag Hb Aic és vércukor- 
értékek a közepesen jó beállítottságot jelezték, a CAPD 
kezelt csoport alacsonyabb értékeit a rendszeresebb el
lenőrzés, a szorosabb kontroll és a intraperitoneális in 
zulin adagolás lehetséges kedvezőbb hatásaival m agya
rázhatjuk. A nephropathia különböző stádiumaiban az 
átlag beta-2 -m icroglobulin szintek is „korreláltak” az al
bum inuria és a CN, valamint a kreatinin értékekkel. A 
lipid paraméterek átlagértékei (1 . á b r a )  a nephropathia 
szekunder hyperlipoproteinaemiájának m egfelelően a 
CAPD csoportban hypercholesterinaemiát, hypertrigli- 
ceridaemiát, magasabb LDL- és apo-B lipoprotein szin
teket tükröznek. Az „end stage” stádium ba jutott, CAPD 
kezelt betegekben m ind a nappali (2 . ábra) mind az éjsza
kai (3. ábra) sistolés, diastolés és az átlagos artériás k ö
zépnyom ás szignifikáns mértékben magasabbnak b i
zonyult a m icro-és norm o albuminuriás csoporthoz v i
szonyítva. A microalbuminuriás betegcsoportban az éj
szakai diastolés és az átlagos artériás középnyomás szig
nifikánsan magasabb volt mint a norm oalbum inuriás 
csoportban. A nappali vérnyomásértékek a micro- és
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normo-albuminuriás csoport összehasonlításánál nem  
mutattak szignifikáns különbséget. A dializált és a mic- 
roalbuminuriás cukorbetegekben elmaradt a fiziológiás 
mértékű éjszakai vérnyomás csökkenés, s ezt az éjszakai és 
a nappali szisztolés vérnyomás adatok egybevetése igazol
ta. A cirkadián vérnyomás ingadozás csak a normoalbu- 
minuriás csoportban volt szignifikáns mértékű (4. á b r a ) .

A diurnalis index értéke a CAPD kezelt csoportban  
volt a legalacsonyabb (7,4%), a norm oalbum inuriás be
tegcsoportban pedig a legmagasabb (16,5%). A m icro- 
album inuriás nephropathias betegcsoport circadian in
dex értéke alacsonyabb volt a norm oalbum inurás cso
porthoz képest ( 10%).

2. ábra: Normoalbuminuriás, microalbuminuriás és CAPD-vel 
kezelt cukorbetegek nappali vérnyomás átlagértékei

p<0,05 П  Normoalbuminuria (n = 12) 
Pl Microalbuminuria (n = 15} 
0C A PD (n = 9)

p<0,05

p<0,05

Systoles Diastoles MAP

3. ábra: Normoalbuminuriás, microalbuminuriás és CAPD-vel 
kezelt cukorbetegek éjszakai vérnyomás átlagértékei

cn 160 _
X
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4. ábra: Normoalbuminuriás, microalbuminuriás és CAPD-vel 
kezelt cukorbetegek éjszakai és nappali systolés 
vérnyomásának összehasonlítása

Megbeszélés

Jól ism ert, hogy a diabeteses nephropathia (a kialakuló 
uraem ia és a társuló cardiovascularis betegségek révén) 
a cukorbetegek koraibb elhalálozásának egyik leggyako
ribb oka (31). Számos irodalm i adat bizonyítja, hogy a 
norm oglycaem ias törekvéseink mellett az adekvát m ó
don folytatott és a m egfelelő időben elkezdett antihyper
tensiv terápia képes a diabeteses nephropathia kifej
lődését lelassítani és progresszióját m eggátolni (4 ,14 ,23 , 
27). A vérnyomás fiziológiai ingadozásának hibás m ű
ködését a renin-angiotenzin-aldoszteron-prosztaglan- 
din-kallikrein-kinin tengely és az atrialis natriuretikus 
peptid, a hypothalam o-pituiter-adrenal- és a sym patho- 
adrenerg rendszer diszfunkciója okozhatja (18,26). A hy- 
perglykaemia a hyperosm olaritással az extracelluláris 
tér expanziójához és a nátrium  anyagcsere patológiás 
megváltozásához (teljes test nátrium  és a „kicserélhető” 
nátrium  szint növekedése) vezethet (1,26).

A rutin gyakorlat alkalmi (kazuális) tensio értékelését 
lényegesen informatívabbá tették a napszaki vérnyom ás 
és a szívfrekvencia változások hitelesebb tükrözésére al
kalmas ABPM vizsgálatok (5). Diabeteses betegekben 24 
órás vérnyom ás m onitorozást először R u b ie r  alkalma
zott (28). A cukorbetegek m egem elkedett éjszakai vér
nyomásértékét, illetve a fiziológiás tensiocsökkenés el
maradását („non-dipper” jelenség) egyes szerzők az au
tonom  neuropathia m icroangiopathias szövődm ényével 
magyarázzák (11,20,29). A 90-es évek elejétől egyre hal
m ozódnak azok az adatok, melyek a diabeteses nephro
pathia m indkét típusában igazolják a hypertonia és a 
proteinuria szorosabb összefüggését ABPM vizsgála
tokkal (9 ,12 ,16 ,22 ). M a t ie s e n  é s  m t s a i  a m icroalbum in
uria észlelését m egelőzően tudták a hypertonia jelenlétét 
bizonyítani ABPM vizsgálatokkal a konvencionális vér
nyom ásm érési technikával szem ben (15). A norm o- és 
microalbuminuriás fázis átm eneti időszakában már nyo- 
m onkövethető az éjszakai vérnyom áscsökkenés elm a
radása 24 órás tensio kontrollal (24). Az albumin excre- 
cios ráta növekedése és a „non-dipper” jelenség hatá- 
rozottabbá válása szoros, pozitív korrelációt mutat ( 12). 
Végstádium ban levő nephropathiás betegekben a hiány
zó, vagy esetleg a megfordult diurnalis vérnyom ás rit- 
m icitás korrekcióját tudták ABPM mérésekkel b izonyí
tani d ialízis (peritoneális és hem odializis) hatására (3). A 
csökkent éjszakai tensioesést K h a n  elsősorban a systoles 
vérnyom ás értékeknél tapasztalta (13).

A sym patho-vagalis egyensúlyzavarra utalhat, hogy  a 
24 órás vagus aktivitás csökkenés relatív sym pathico- 
toniát eredményez, am ely a nephropathias stádium ok  
súlyosságával szignifikáns pozitív korrelációt mutat (19). 
A sym patho-vagalis diszfunkció már a kezdeti nephro
pathias állapotban is kimutatható (20). Japán szerzők II. 
típusú diabeteses nephropathias betegekben (az I. tí-

2177



pushoz hasonlóan) is igazolták a nocturnalis tensiocsök- 
kenés („non-dipper”) hiányát m icro- és m acroalbumin- 
uriás stádium ban ( 10), s bizonyították az albumin ürítés 
és az éjszakai systolés vérnyom ás szoros összefüggését. 
Az abnorm ális vérnyomás szabályozás, a cirkadián rit- 
micitás megváltozásának pathophysiologiája a diabete
ses nephropathiában multifaktoriális eredetű. Latens fo
lyadék retencio, cardiális-renalis-humorális és autonom  
diszfunkció, valamint éjszakai sym pathicotonia m érsék
lődés viszonylagos hiánya magyarázhatja a kóros regulá
ciót (9 ,22). Egyes kutatók az éjszakai/nappali natriuresis 
arányának megváltozását tették felelőssé (magasabb éj
szakai nátrium  kiválasztás az éjszakai vérnyom áscsök
kenés hiányáért (9). H a n s e n  é s  m t s a i  az I. típusú cukor
betegekben az éjszakai volum en-expanzio kom penza- 
torikus ellenregulációjával m agyarázták a „non-dipper” 
betegekben észlelt alacsonyabb aldosteron és atriális nat- 
riureticus peptid hormonszinteket (7).

Jelen vizsgálataink -  bár az esetszám  egyelőre csekély 
-  hazánkban elsők között dem onstrálják a m icro- és a 
m acro-album inuriás nephropathias stádiumok patoló
giás vérnyom ás-szabályozását ABPM mérésekkel. Igazol
tuk, h ogy  a normoalbuminuriás csoporttal szem ben a 
m icroalbum inuriás és a m acroalbum inuriás (dializált) 
cukorbetegekben a fiziológiás vérnyom áscsökkenés el
marad. Az irodalmi adatokkal összhangban adataink azt 
bizonyítják, hogy az ABPM vizsgálatok m ind a diabeteses 
nephropathia kezdeti, mind a m icro- és m acroalbum in
uriás (irreverzibilis) stádiumban is egyaránt hasznos in 
form ációt adhatnak. A 24 órás m onitorozás az incipiens 
szakasz koraibb észlelésében, a perm anens m icroalbu
m inuria és a macroproteinuria fázisában pedig a precí
zebb antihypertensiv kezelési m ód megválasztásában 
nyújthat segítséget diabeteses nephropathias betegekben.
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h a s z n o s í th a tó s á g  8 0 -9 0 % -o s . A z e g y s z e r i  30  m g -o s  d ó z is  
m á r  a  k e z e lé s  n a p já tó l h a té k o n y a n ,  k b . 8 0 % -b a n  g á to lja  
a  p e n ta g a s t r in  á lta l  s t im u lá l t  s a v s z e k r é c ió t ,  így  m á r  a  
k e z e lé s  e l s ő  n a p já tó l h a té k o n y  tü n e t i  ja v u lá s t  b iz to s ít .  
H o s s z a n ta r tó  f a rm a k o ló g ia i h a t á s s a l  re n d e lk e z ik , m ely  
tö b b  m in t 24  ó rá s  s a v s z e k ré c ió  g á t l á s t  b iz to s ít.  A m á jb a n  
m e tab o lizá ló d ik . A  k é t fő  m e ta b o l i t  a  p la z m á b a n  a  szu lfon  
é s  a z  5 -h id ro x i-lan so p razo l. A m e ta b o l i to k  k o n c e n trá c ió ja  
a  l a n s o p r a z o l  k o n c e n t r á c i ó j á n a k  1 0 % - á t  t e s z i  ki. 
P lazm afe lezés i ideje: 1 ,3-1 ,7  ó ra . A  s z é k le tte l  é s  a  v izelette l 
ü rü l ki. Á lla tk ís é r le te s  v i z s g á la to k b a n  k im u ta ttá k ,  h o g y  
k in e tik á já b a n  a z  e n te ro h e p a t ik u s  k ö r fo rg á s n a k  is s z e re p e  
v a n . A v iz e le tb e n  m á r  c s a k  a  m e ta b o lit ja i  ta lá lh a tó a k  m e g  
(le g g y a k ra b b a n  a z  5 -h id ro x i-szu lfid , 5 -h id ro x i- lan so p razo l 
é s  a z  5 - h id r o x i - s z u l f o n  m e t a b o l i t  k o n ju g á l t  v a g y  
k o n ju g á la tla n  fo rm áb an ). A fő  m e ta b o lito k  a  sz é k le tb e n  az  
5 -h id ro x i-s z u lf id  é s  s z u lf id . Á lla tk ís é r le te k  e r e d m é n y e i 
s z e r in t  á tju t  a z  a n y a te jb e .
H atóanyag: 3 0  m g  la n so p ra z o lu m  e n te ro s o lv e n s  g ran u la , 
k a p sz u lá n k é n t.
S e g é d a n y a g o k :  s z a h a r ó z ,  t i t a n - d io x id  f e s t é k a n y a g .  
J a v a lla to k : A g a s t r o - o e s o p h a e a l i s  re f lu x  b e t e g s é g  
g y ó g y í t á s a  é s  h o s s z ú tá v ú  k e z e l é s e .  U lc u s  d u o d e n i ,  
b e n ig n u s  u lc u s  ventriculi, reflux o e s o p h a g i t is ,  a  H2-re c e p to r  
a n ta g o n is tá k r a  n e m  r e a g á ló  e s e t e k b e n  is. H e l ic o b a c te r  
p y lo ri e r a d ik á c ió ja  a  f e ls ő  g a s t r o in t e s t i n a l i s  t r a k tu s b ó l  
n y o m b é lfek é ly es  b e te g e k  e s e té b e n  m eg fe le lő  a n tib io tikum  
k o m b in á c ió b a n .
E lle n ja v a lla to k : H a tó a n y a g  i r á n t i  t ú l é r z é k e n y s é g .  
T e r h e s s é g .  S z o p ta t á s .  G y e r m e k k o r  ( e le g e n d ő  klin ikai 
t a p a s z t a l a to k  h iá n y á b a n ) . R o s s z in d u la tú  g y o m o rfek é ly , 
m a lig n u s  o e s o p h a g u s  m e g b e te g e d é s .
A dagolás: G a s tro -o e s o p h a g e a l is  re f lu x b e te g sé g : jav a so lt  
a d a g  1 - s z e r  3 0  m g  (1 k a p s z u la )  n a p o n ta ,  4  h é te n  á t .  A 
b e t e g e k  t ö b b s é g e  a z  e l s ő  k e z e l é s  s o r á n  m e g g y ó g y u l. 
A m en n y ib en  m é g se m , v á lto z a tla n  d ó z is s a l  to v áb b i 4 h e te s  
k e z e lé s  a d h a tó . H o sszú  táv o n , a  b e te g  reakció játó l függően , 
n a p i e g y sz e r i  3 0  m g -o s  f e n n ta r tó  k e z e lé s  a d h a tó .  U lcu s  
d u o d e n i:  n a p o n ta  1 - s z e r  3 0  m g  (1 k a p s z u la ) ,  4 h é te n  á t .  
U lc u s  v en tr icu li: n a p o n ta  1 - s z e r  3 0  m g  (1 k a p s z u la ) ,  8 
h é te n  á t .  H e l ic o b a c te r  p y lo ri e r a d ik á c ió ja :  7 n a p ig  ta r tó  
k e z e l é s  m e l l e t t  a  k ö v e tk e z ő  k o m b in á c ió  b iz o n y u l t  
h a tá s o s n a k :  N a p o n ta  2 - s z e r  3 0  m g  la n s o p ra z o l,  p lu sz  a  
k ö v e tk e z ő  an tib io tik u m o k  k ö zü l k e t tő :  C h larith ro m y cin  2- 
s z e r  2 5 0  m g  é s  am oxycillin  2 - s z e r  1 g , v a g y  m e tro n id azo l 
2 -s z e r  4 00  m g. A leg jo b b  (ak á r 9 0 % -o t  is e lérő) e ra d ik á c ió s  
rá tá t  ch larith rom ycin  é s /v a g y  am oxycillin  vagy  m etron idazo l 
k o m b in ác ió jáv a l t a p a sz ta ltá k .  A fen ti k o m b in ác ió  a  je len leg  
é r v é n y e s  s z a k m a i  á l l á s p o n to t  k é p v is e l i .  A z o p t im á l is  
s a v g á t ló  h a tá s ,  a  le h e tő  l e g g y o r s a b b  tü n e ti  e n y h ü lé s  é s  
g y ó g y u lá s  é rd e k é b e n  a  k a p s z u lá t  re g g e l, é tk e z é s  e lő tt  kell 
b e v e n n i. A  k a p s z u lá t  e g é s z b e n  kell lenye ln i, nem  s z a b a d  
ö s s z e tö rn i  v a g y  ö s s z e rá g n i .  A  k a p s z u lá t  n a p o n ta  1 - s z e r  
ke ll b e v e n n i ,  k iv év e  a  H. p y lo r i e r a d ik á c ió ja  ja v a l la to t .  
S ú ly o s  m á jk á ro s o d á s  e s té n  a  la n s o p ra z o l  m e ta b o liz m u sa  
le lassu l, nap i 3 0  m g  a d á s a  m elle tt k um u lác ió t n em  é szleltek , 
d e  ilyen e s e te k b e n  a  n a p i d ó z is  n e  h a la d ja  m e g  a  3 0  m g - 
o t .  N em  s z ü k s é g e s  m ó d o s í ta n i  c s ö k k e n t  v e s e fu n k c ió jú  
b e te g e k  e s e té b e n  sem .
M e llé k h a tá so k : R itk á n  f e j f á já s ,  tre m o r ,  á lm a t la n s á g ,  
d i a r r h o e a ,  h a s i  f á jd a lo m ,  d y s p e p s i a ,  s z á j s z á r a z s á g ,  
o b s tip a tio , fla tu len tia , n a u s e a ,  e m e s is ,  c an d id ia s is , vertigo , 
fá ra d ts á g é rz é s ,  b ő rk iü té s , u rtic a ria , p ru ritu s , a  m ájfunkc iós  
v iz s g á la to k  é r té k e in e k  á tm e n e t i  e m e lk e d é s e .  N é h á n y  
e s e tb e n  a r th ra lg ia , p e r ip h e r ie s  o e d e m a ,  d e p re s s io ,  ritkán  
h a e m a to lo g ia i  e lv á lto z á so k : a n a e m ia ,  th ro m b o c y to p e n ia , 
eosin o p h y lia , leu co p en ia . R itkán  s á r g a s á g ,  g y n a e c o m a stia , 
láz , h ú g y s a v -  é s  k o le s z te r in s z in t  e m e lk e d é s  l e h e ts é g e s .  
G yógy szerk ö lcsö n h a tá so k : A  la n s o p ra z o l a  c y to c h ro m  
P 4 5 0  g y e n g e  in d u k to ra ,  e z é r t  e g y id e jű  a d á s a  e s e t é n  
k ö lc sö n h a tá s  lép h e t fel o rális fo g a m zásg á tló k k a l, fenitoinnal, 
t e o f i l l in n e l ,  o r á l i s  a n t i c o a g u l a n s o k k a l ,  w a r f a r in n a l  
(e g y ü tta d á sk o r  ó v a to s s á g  s z ü k s é g e s ) .  A z a n ta c id u m o k  é s  
a  s z u k ra lfa t  c s ö k k e n th e ti  a  b io ló g ia i  h a s z n o s í th a tó s á g á t ,  
e z é r t  le g a lá b b  1 ó ra  e lté r é s n e k  kell len n ie  a  ké t g y ó g y sz e r  
b e v é t e l e  k ö z ö t t .  N e m s z te r o id  g y u l la d á s g á t ló k k a l  é s  
d ia z e p a m m a l k lin ikaiiag  s z ig n if ik á n s  k ö lc s ö n h a tá s t  n e m  
ta p a s z ta l ta k .
F ig y e lm e z te té s :  E n y h e  g y o m o r - b é lp a n a s z o k  e s e t é n  a  
L a n s o n e  a d á s a  n e m  in d o k o l t .  M a l ig n i tá s t  a  k e z e l é s  
m e g k e z d é s e  e lő tt  ki kell z á rn i.  A L a n so n  k a p s z u la  a d á s a  
a  t u m o ro s  t ü n e te k e t  e l f e d h e t i .  T ú lé rz é k e n y s é g i  re a k c ió  
e s e t é n  (k iü té s , p ru ritu s ), ill. a  m á je n z im e k  a k t iv i tá s á n a k  
k ó ro s  f o k o z ó d á s a  e s e t é n  a  k e z e l é s t  f é lb e  kell sza k íta n i. 
Ó v a to sa n  a lk a lm azh a tó  a  k é sz ítm é n y  m á jk á ro so d á s  e se té n , 
v a la m in t  id ő s  b e t e g e k n e k ,  m iv e l u tó b b ia k  e s e t é b e n  a  
g a s tr in  s z e k ré c ió  é s  m á s  é le t ta n i  fu n k c ió k  c s ö k k e n é s é v e l 
kell s z á m o ln i. Á lla tk ís é r le te s  m o d e l lb e n  p a tk á n y o k o n  a z  
e n te ro k ro m a ff in s z e rű  s e j te k  h y p e r p la s iá já t  é s  c a rc in o id  
tu m o r m e g je le n é sé t figye lték  m e g  lan so p razo l e g é s z  é le ten  
á t  t a r tó  n a g y  a d a g b a n  tö r té n ő  a lk a lm a z á s a  s o rá n . H um an  
v i z s g á la to k b a n  h o s s z a n t a r t ó  k e z e l é s  m e l le t t  h a s o n ló  
je le n s é g e t  n e m  é sz le lte k .
T úladagolás: N incs a d a t  a  t ú la d a g o lá s  h a tá sá ró l, d e  nap i 
1 2 0  m g  la n s o p r a z o l t  is  j e l e n t ő s  m e l l é k h a t á s  n é lk ü l 
a d a g o l t a k .  S z ü k s é g  e s t é n  t ü n e t i  t e r á p i a  v é g z e n d ő .  
Eltartása: sz o b a h ő m é rs é k le te n  (30°C  a latt), s z á ra z  helyen . 
M e g jeg y z és: C s a k  v é n y re  r e n d e lh e tő .
C som agolás: 7 ,1 4 ,  2 8  d b  k a p s z u la  (fehér k e m én y zse la tin  
k a p s z u l á b a  tö l t ö t t  f e h é r  v a g y  h a lv á n y  b a r n á s f e h é r  
g ra n u lá tu m ) (T aked a -R ich te r)
Gyártja é s  forga lm azza  a  T a k e d a  In d u s tr ie s  L td. J a p a n  
l ic e n c e  a la p já n :  R ic h te r  G e d e o n  R t. B u d a p e s t  OGYI-T.: 
A lk a lm a z á s i  e lő í r á s  O G Y I-e n g .  s z á m a :  1 5 9 3 /4 1 /9 7 .



KÖLTSÉG/HASZON

Minőségellenőrzés
-  az első hazai gyermeksebészeti tanulmány tapasztalatai

Dávidovics Sándor dr.
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Gyermekgyógyászati Klinika (igazgató: Méhes Károly dr.)

A közlem ény a Pécsi OTE Gyermekklinikán az 1988. 
január l .é s  1995. december 31. között 161 appendecto- 
mián átesett gyerm ek sebészeti beavatkozás előtti 
vérkémiai paramétereit értékeli a m űtéti és a szövettani 
lelet birtokában. A szerző elem zi, hogy mennyire infor
m atív a fehérvérsejtszám, az egyórás vérsejtsüllyedés és 
a CRP (C-reaktív protein) eredménye a m űtéti indiká
ció felállításában, továbbá azt, h ogy a különböző v izs
gálatokat érdem es-e, szükséges-e, gazdaságos-e párhu
zam osan elvégezni. A szerző a beteganyagot két cso
portra osztotta: a féregnyúlvány gyulladt volt (141 
beteg), az appendix nem volt inflammalt (20  beteg). 
Statisztikai módszerek (prevalencia, szenzitivitás, spe- 
cificitás, pozitív valószínűségi érték, negatív valószínű
ségi érték) alkalmazásával végzett vizsgálatok azt m u
tatják, hogy nincs lényeges különbség az egyes labo
ratóriumi vizsgálatok inform ációs értéke között, nem  
nyújtanak több segítséget a m űtéti indikáció felállításá
ban az együttesen végzett vizsgálatok sem. A beteg- 
ellátás finanszírozásának m egváltozott feltételei rá
kényszerítik az orvosokat arra, hogy tevékenységük  
során egyre gyakrabban elem ezzék a hatékonyság és a 
gazdaságosság kérdését.

K u lcssza va k: appendicitis, laboratóriumi tesztek, minőségel
lenőrzés, minőségbiztosítás

Quality control -  the experience of the first Hungarian 
paediatric surgical study. 161 patients underwent ap
pendectom y at the Surgical Unit o f the Departm ent 
Paediatrics, Medical School o f Pécs, Hungary between  
1. Januar, 1988 and 31. December, 1995. Biochem ical re
sults -  sedim entation rate, CRP (C-reactive protein) 
and leucocytosis were com pared to the operative find
ing as far as their predictive diagnostic value was con
cerned. The patients were grouped according to in- 
flam m ed (n = 141) or non-inflam m ed appendix (n = 
20). Based on the outcome o f statistical analysis the au
thor concluded, that there was no significant difference 
between the informations given by the above-m en
tioned biochem ical results, regarding the strengthen
ing o f  the preoperative diagnosis, also the com bination  
o f the data o f the biochem istry tests did not help in de
ciding to operate on patients w ith suspected appendici
tis. The changing policy and conditions o f the health in
surance in Hungary are forcing the m edical doctors to 
analyse more frequently the effectivenes o f their activity.

K ey  w ords: appendicitis, biochemical tests, quality control, 
quality assurance

Ha a m inőséggel m inden rendben lenne akkor nem  ta
lálkoznánk annyit a

-  quality assurance -  (minőségbiztosítás);
-  quality control -  (m inőségellenőrzés);
-  quality performance -  (a felhasználás m inősége) fo

galmakkal, kifejezésekkel.
M eglehetősen nehéz ezekkel a fogalmakkal az egész

ségügyet m egközelíteni és értelm ezni. Ennek ellenére ta
núi lehetünk, hogy egyre gyakoribb orvosi tevékeny
ségünk ilyen irányú elem zése és m érlegelése (8 ).

Algoritmusokban élünk és abban végezzük orvosi 
munkánkat is. A diagnózis és a m űtéti indikáció felállítá
sához számos rutin, pl. laboratóriumi vizsgálatot kérünk. 
Felmerül a kérdés, hogy melyek kérése indokolt, melyek  
hordoznak olyan információt, ami érdemi segítséget

Rövidítések: fvs = fehérvérsejtszám; We = egyórás vérsejtsüllyedés; 
CRP = C-reaktív protein; PVÉ = pozitív valószínűségi érték; 
NVÉ = negatív valószínűségi érték

nyújt a diagnózis és a m űtéti indikáció felállításához, és 
melyek azok, amiket rutin jelleggel kérünk, de nem  nyúj
tanak szám ottevő segítséget. További fontos kérdés, hogy  
ha két vagy több vizsgálati m ódszert alkalm azunk azo
nos célra és azok m egközelítően azonos értékűek, akkor 
lehetőleg a leginformatívabbat és a legolcsóbbat végez
zük. Ez nem csak ésszerűség kérdése, hanem  az egészség
ügy fennm aradásának záloga is.

Anyag és módszer

Osztályunkon a minőségi ellenőrzés ezen szempontjainak vizs
gálatára a heveny féregnyúlvány-gyulladás műtéti indikációjá
nak felállítását választottuk. Elemzésre került az 1988. január 
1-1995. december 31. között végzett 161 appendectomia. Vizs
gáltuk a műtét előtti fehérvérsejtszámot (fvs), órás süllyedést 
(We) és a CRP-t (C-reaktív protein). Negatívnak tekintettük a 
10 000/ml alatt, vagy azzal egyenlő fvs-számot, pozitívnak, ha az 
10 000/ml feletti volt. Pozitív laboratóriumi teszteredménynek 
a 10 mm/óránál magasabb süllyedést vettük, negatívnak pedig 
a 10 mm/órával egyenlő, vagy annál alacsonyabb süllyedést
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értékeltük. A CRP laboratóriumi tesztet akkor tekintettük pozi
tívnak, hogy ha az 10 mg/1 feletti volt és akkor negatívnak, hogy 
ha 10 mg/l-rel egyenlő vagy az alatti értéket mértek. A műtéti és 
a szövetteni lelet alapján az appendectomián átesett gyer
mekeket két csoportra osztottuk: az eltávolított féregnyúlvány 
gyulladt volt, illetve nem volt gyulladt. Értékeltük, hogy a fenti 
laboratóriumi eljárások mennyiben segítenek a műtét szüksé
gességének eldöntésében, továbbá azt, hogy érdemes-e ezen la
boratóriumi teszteket egyszerre alkalmazni. A vizsgálatban a 
következő statisztikai számításokat végeztük:

Prevalencia: milyen gyakran lép fel a megbetegedés?
Szenzitivitás: mekkora a részaránya a laboratóriumi teszttel 

korrektül felismert eseteknek?
Specificitás: mekkora a részesedése a laboratóriumi teszttel 

korrektül n e m  felismert eseteknek?
Pozitív valószínűségi érték (PVÉ): milyen magas az aránya a 

megbetegedetteknek ott, ahol a laboratóriumi teszt pozitív 
volt?

Negatív valószínűségi érték (NVÉ): Azon esetekben, ahol a 
laboratóriumi vizsgálat negatív eredményt adott, mennyi volt a 
valóban nem gyulladt féregnyúlványok száma?

Természetesen a műtéti indikáció felállításához a fizikális 
vizsgálatot és az anamnezist vettük figyelembe elsősorban, me
lyet a laboratóriumi vizsgálatok mellett UH-vizsgálattal is ki
egészítettünk (3,6,7). A jelen dolgozat célja azonban csak a la
boratóriumi vizsgálatok értékének, illetve szükségességének a 
felmérése.

Eredmények

Az fvs és az appendicitis összefüggését az 1. t á b lá z a tb a n  
tüntettük fel. Megvizsgáltuk, h ogy  a 10 000/ml alatt, vagy  
azzal egyenlő és 10 0 0 0 /m l feletti fvs-szám ok m ilyen  
gyakorisággal fordultak elő a m űtéttel és szövettanilag  
igazolt gyulladásos esetekben és milyen gyakran, ha az 
appendix nem  volt inflammált. Az előbbi statisztikai fo 
galmak alapján a prevalencia, az összes gyulladt féreg
nyúlvány és az összes eset aránya 87,5% volt. Ez azt jelen
ti, h ogy a nem zetközi átlagnak megfelelő találati 
aránnyal sikerült kórism ézni anyagunkban a féregnyúl- 
vány-gyulladást. A szenzitivitás, a laboratóriumi teszttel 
korrektül felismert esetek aránya majdnem a prevalan- 
ciával m egegyező volt (1 . t á b l á z a t ) .  Tehát azon esetek
ben, akikben a gyulladt appendixet távolítottunk el, 
82,2%-ban találtuk em elkedettnek a fvs-számot. A speci
ficitás, a 10 0 0 0 /m l-nél alacsonyabb fvs-számmal operált 
negatív és az összes negatív esetek aránya azonban  
értékében a szenzitivitásnak csak a fele volt (1 . t á b lá z a t ) .  
A pozitív valószínűségi érték 91%, a negatív valószínűsé
gi érték 26% volt. Ez azt jelenti tehát, hogy ahol em el
kedett fvs-szám ot találunk, ott 91 %-os esélyünk van arra, 
hogy a féregnyúlvány gyulladt lesz, míg ha 10 0 0 0 /m l 
alatti fvs-szám ot számolunk, akkor 26% az esélyünk ar
ra, hogy  a féregnyúlvány nem  lesz gyulladt.

Megvizsgálva ugyanilyen paraméterek alapján a We-t, 
lényegében hasonló eredm ényeket kaptunk, mint az fvs- 
számnál (2 . t á b lá z a t ) .  A prevalencia itt is hasonló volt, a 
vizsgálat szenzitivitását 4,6 százalékkal találtuk m aga
sabbnak, mint az fvs-szám nál, valamelyest kisebb ezen  
laboratórium i teszt specificitása, tehát a teszttel korrek
tül nem  felismert esetek százalékos megoszlása. A pozitív  
valószínűségi érték és a negatív valószínűségi érték is az 
fvs-szám hoz hasonlóan alakult (2 . t á b lá z a t ) .  Ezek alap
ján azt mondhatjuk, h ogy az appendicitis kórism ézésé- 
ben az órás vérsüllyedés vizsgálata is hasonló kórjelző  
értékű m int az fvs-szám.

1. táblázat: Az appendicitis és a fehérvérsejtszám összefüggése

Sine morbo 
appendix Appendicitis összesen

Fvs <10 000/ml 9 25 34
Fvs >10 000/ml 11 116 127
Összesen 20 141 161

141 116
Prevalencia:----= 87,5%, Szenzitivitás:-------= 82,2%,

161 141

Specificitás: — = 45%, PVÉ:----- = 91,3%, NVÉ: — = 26,4%
J_________20 127 34_______________

PVÉ = pozitív valószínűségi érték; NVÉ = negatív valószínűségi érték; 
fvs = fehérvérsejtszám

2. táblázat: Az appendicitis és az egyórás vérsejtsüllyedés 
összefüggése

Sine morbo 
appendix Appendicitis összesen

We <10 ml/óra 7 18 25
We >10 ml/óra 13 119 132
Összesen 20 137 157

137 119Prevalencia: —  = 87,2%, Szenzitivitás: ---- = 86,8%,

Specificitás: —  = 35%, PVÉ: —  = 90,1%, NVÉ: — =28% r  20 132 25

We = egyórás vérsejtsüllyedés; PVÉ = pozitív valószínűségi érték; 
NVÉ = negatív valószínűségi érték

3. táblázat: Az appendicitis és a CRP vizsgálat összefüggése

Sine morbo 
appendix Appendicitis összesen

CRP <10 mg/1 4 5 9
CRP >10 mg/1 10 74 84
Összesen 14 79 93

Prevalencia: — = 84,9%, Szenzitivitás: —  = 93,6%, 
93 79

Specificitás: —  =28,5%, PVÉ: —  = 88%, NVÉ: — = 44,4% v 14 84 9

CRP = C-reaktív protein; PVÉ = pozitív valószínűségi érték; 
NVÉ = negatív valószínűségi érték

A CRP-vizsgálatnál a prevalencia hasonló volt mint az 
előbbieknél, de a vizsgálat szenzitivitása magasabbnak 
mutatkozott (3 . t á b lá z a t ) .  Kiem elendő azonban, hogy a 
korrektül fel nem  ismert esetek részesedése csak 28%. A 
pozitív valószínűségi érték is hasonlóan alakult az fvs és 
We vizsgálathoz, azonban a negatív valószínűségi érték 
közel a kétszerese volt az előbbi vizsgálatokénak. Ez jó
nak m ondható, hiszen ott, ahol negatív laboratóriumi 
teszteredm ényt kapunk, 44% -os az esélyünk arra, hogy a 
műtét során nem találunk gyulladt féregnyúlványt (3. 
táblázat). Az előbbiek alapján a CRP-vizsgálat is m eg
közelítőleg hasonló m ódon alkalmazható és eredményes 
vizsgálat, mint az fvs és a süllyedés.
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Összegezve elm ondható, hogy a gyakoriság (preva- 
lencia) vonatkozásában nincs lényeges különbség a há
rom vizsgált laboratóriumi paraméter között (4 . t á b l á 
z a t ) .  A CRP-vizsgálat szenzitivitása a legnagyobb, ez 
meghaladja a 90%-ot. A negatív valószínűségi érték szin
tén a CRP-vizsgálatnál majdnem a duplája, a másik ket
tőhöz viszonyítva ami annyit jelent, hogy ahol a CRP- 
érték nem  emelkedett, az esetek m ajdnem felében a 
féregnyúlvány sem gyulladt; ez a fvs-számra és a süllye
désre nem  m ondható el. A többi statisztikai paraméter
ben eltérés nem észlelhető.

4. táblázat: Az fvs, We és CRP vizsgálat értékeinek 
összehasonlítása

Fvs We CRP

Prevalencia 87,5% 87,2% 84,9%
Szenzitivitás 82,2% 86,8% 93,6%
Specificitás
Pozitív

45% 35% 28,5%

valószínűségi érték 
Negatív

91,3% 90,1% 88%

valószínűségi érték 26,4% 28% 44,4%

fvs = fehérvérsejtszám; CRP = C-reaktív protein; 
We = egyórás vérsejtsüllyedés

5. táblázat: A párosával végzett laborvizsgálatok értékeinek 
összehasonlítása

Fvs+ CRP Fvs + We We + CRP

Prevalencia 98,3% 83,2% 89,4%
Szenzitivitás 83,6% 84,3% 94,8%
Specificitás
Pozitív

42% 38% 33,2%

valószínűségi érték 
Negatív

90,4% 90,8% 88,8%

valószínűségi érték 30,4% 32,6% 38,2%

fvs = fehérvérsejtszám; CRP = C-reaktív protein; 
We = egyórás vérsejtsüllyedés

6. táblázat: Az együtt végzett három laborvizsgálat értékei

Fvs + We + CRP

Prevalencia 89,8%
Szenzitivitás 87,6%
Specificitás 35%
Pozitív valószínűségi érték 90,8%
Negatív valószínűségi érték 29,4%

fvs = fehérvérsejtszám; CRP: C-reaktív protein; We: egyórás vérsejt
süllyedés

Megvizsgáltuk azt is, hogy változnak-e ezen sta
tisztikai paraméterek akkor, ha a laboratóriumi teszteket 
párosával, vagy, ha mindhármat együtt alkalmazzuk. 
Látható, hogy ha párosával végezzük a vizsgálatokat, 
vagy ha m ind a három vizsgálatot együtt alkalmazzuk, 
akkor sem  észlelhető lényeges változás a statisztikai 
paraméterekben (5 . é s  6. t á b lá z a t ) .

Megbeszélés

„A m inőségügyi fogalomm eghatározások” nyom án -  a 
m inőség a szolgáltatás olyan tulajdonságainak az ösz- 
szessége, amelyek hatással vannak a szolgáltatásnak arra 
a képességére, hogy az elvárható igényeket kielégítse. 
Egyes irodalm i források a m inőséget „használatra való 
alkalm asságnak” vagy „követelm énynek való  m egfelelő
ségnek” tekintik. Különböző igényeket tám asztanak vele 
szem ben, m int például a használhatóság, a rendelkezésre 
állás, a m egbízhatóság és a gazdaságosság (5).

A m inőségi ellenőrzés módszerével lehetőségünk nyí
lik az úgynevezett „belső finanszírozásra”, m elyek költ
ségvisszafogás révén jobb teljesítm ényt eredm ényeznek. 
Tudni kell azonban azt,hogy am ennyiben b első , teljesít
m ényelven történő felosztás nem történik, az osztályok  
nem válnak érdekeltté a teljesítmények javításában, s a 
költségvisszafogás sem lesz m egvalósítható a kórházban  
( 2 ) .

A laboratórium  számára is alapvető fontosságú, hogy  
tiszta képe legyen mind a saját, mind a k ülönböző osztá
lyok igényeinek költségeiről, mivel ez terem ti meg a 
gadaságosságának alapját (4).

A n t o n s e n  é s  Q u is t  is hozzánk hasonló céllal végezték  
vizsgálataikat 1988-ban (1), s ez alapján próbáltunk meg 
mi is saját tevékenységünkről tájékozódni ezen  a téren.

Ügy érezzük, hogy útkereső vizsgálatainknak konkrét 
és általános tanulságai vannak.

Konkrét az, hogy appendicitis esetén a CRP-vizsgálat- 
nak a legnagyobb a szenzitivitása, s a negatív valószínű
ségi érték is itt a legmagasabb. Az már gazdasági kérdés, 
hogy a jobb m egbízhatóság van-e olyan fontos, hogy a 
drágább CRP-t vizsgáljuk, vagy helyette inkább az ol
csóbb fvs-t vagy We-t határozzuk meg. Szám ításaink azt 
mutatják, h ogy  a különböző laboratóriumi tesztek  együt
tes alkalm azása sem eredm ényezett lényegesen  jobb 
m egbízhatóságot.

Általános következtetés, hogy  a jövőben nem csak la
boratórium i vizsgálatok esetében, hanem orvosi tevé
kenységünk szinte m inden területén, legyen az m űtéti 
eljárás, vagy  kórism ézés, el kell majd végezni a m inőségi 
kontroll elem zéseket. Ha ezzel a kényszerítő tendenciával 
képesek vagyunk, vagy képesek leszünk m egbarátkozni 
és azonosulni, akkor ezek a száraznak tűnő adatok na
gyobb fontosságot kapnak.

IRODALOM: 1. A n to n se n , S., Q u is t, N .: Evaluating Blood leuco
cytes, Blood neutrophils and plasma elastase in acuta appen
dicitis. Theor. Surg., 1988, 3, 17-22. -  2. B elicza  É ., B ó já n  F: 
Teljesítménymérési és minőségellenőrzési módszerek a fekvő
beteg ellátásban a homogén betegségcsoportok rendszere 
alkalmazásával. EMIKK füzetek 1994, 4. szám 18-20. -  3. 
D u b e tz , S.: Acut appendicitis. Medicina Könyvkiadó 1988. -  4. 
Faragó F : Laboratóriumok teljesítményelszámolásának 
néhány aktuális kérdése. Láb. Med., 1994,2,145-148,- 5. K ovács  
Z.: Irányulás szándékok-szabályozások, rendszerek. A várható 
jövő. Kórház és Orvostechnika, 1994,17, 55-62. -  6. N ie lso n , I. 
R., L aberge , J. M ., N g u yen , L. T. és m tsa i: Appendicitis in chil
dren: Current therapeutic recommandations. J. Pediatr. Surg., 
1990,25, 1113-1116. -  7. P u ri, R , O ’D onnell, В.: Appendicitis in 
infancy. J. Pediatr. Surg., 1978, 13, 173-174. -  8. S im o n  K is G., 
K ovács Z .: Néhány minőségi kérdés az egészségügyben. Kórház 
és Orvostechnika, 1994,17,130-136.

(Dávidovics Sándor dr., Pécs, József Attila u. 7.7623)
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KAZUISZTIKA

Terhesség folyamán felismert kétoldali arteria renalis stenosis
Rigó János jr. dr.1, Burger M ónika dr.2, Répa Imre dr.3, Vereckei András dr.4, Varga István dr.1, 
Pusztai Péter dr.4 és D zsinich Csaba dr.5
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Budapest, (igazgató: Papp Zoltán dr.)1 
Nemzetközi Egészségügyi Központ, Budapest (orvosigazgató: Bazsó Péter dr.)2 
Kaposvári Diagnosztikai Központ (orvosigazgató: Répa Imre dr.)3
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A szerzők krónikus hypertoniás terhes nőben a 17. ges- 
tatiós héten noninvazív úton, Doppler ultrahangvizs
gálattal, MRI-vel és MR-angiográfiával kétoldali arteria 
renalis stenosist diagnosztizáltak. Szoros anyai és 
magzati monitorozás m ellett a vérnyomást kombinált 
antihypertenzív terápiával sikerült stabilizálni, de a 
harm adik trim ester kezdetén fokozatosan rárakódásos 
praeeclampsiás állapot fejlődött ki. A 34. terhességi 
héten elektív császármetszés történt, mely során 1600 g 
súlyú magzat született. Az esetismertetés felhívja a fi
gyelmet a hypertoniás nők praeconceptionális kivizs
gálásának jelentőségére.

Kulcsszavak: arteria renalis stenosis, hypertonia, terhesség

A hypertoniás megbetegedések mintegy 7%-a renovas
cularis eredetű (9). A háttérben, elsősorban fiatal nőkben 
gyakran fibromuscularis hyperplasia, míg idősebb kor
ban főleg arteriosclerosisos elváltozás áll (3). Az arteria 
renalis stenosis terhesség alatti noninvazív diagnosz
tizálásával, valamint a terhesség lefolyásával és kimene
telével csupán néhány esetism ertetés foglalkozik (1, 5), 
így kevés tapasztalat áll rendelkezésünkre. Ezért tartjuk 
indokoltnak esetünket ism ertetni, melyben kétoldali ar
teria renalis stenosis által okozott súlyos fokú hypertonia 
szövődött a terhességgel.

Esetism ertetés

J. É. 33 éves beteg anamnézisében 17 évvel ezelőtt egy érett sú
lyú magzat szülése szerepel. A gravida közel 5 éve tud hyper- 
toniájáról, amit benazepril (Lotensin) és metoprolol (Betaloc) 
változó adagjával kezeltek. A terhesség előtt részletes kivizs
gálás nem történt a hypertonia okának tisztázására.

A gravida terhességének 7. hetében jelentkezett terhesgon
dozáson, ahol a korábbi antihypertensiv terápia átállítása tör
tént, mivel vérnyomása a korábbihoz képest jelentősen emelke
dett, a 180/120 Hgmm értéket is elérte.A beteg napi 3 alkalom
mal kapott methyldopát (750-500-750 mg), ami mellett vér
nyomása jelentős ingadozást mutatott. A terhes a 15. gestatiós 
héten került klinikai felvételre igen magas tenzioérték (230/150 
Hgmm) miatt. A beteg részletes kivizsgálása a Semmelweis 
OTE II. sz. Belgyógyászati Klinikáján történt, mely során a 
következő vizsgálati eredményeket kaptuk.

Status: Kp. fejlett, táplált fiatal nőbeteg. Icterus, cyanosis, 
oedema nincs. Kp. vértelt nyálkahártyák, kóros nyirokcsomó 
nem tapintható. Részarányos mellkas, puhasejtes alaplégzés,

Diagnosis of bilateral renal artery stenosis in pregnancy.
Bilateral renal artery  stenosis was diagnosed nonin- 
vasively in the 17th gestational week, in a chronically 
hypertensive pregnant w om an, by renal artery  duplex 
ultrasound examination, MRI and MR angiography. 
Continuous m onitoring of the m other and the fetus was 
performed. Blood pressure was stabilized by complex 
antihypertensive therapy, but from  the beginnig of the 
th ird  trim ester superim posed preeclampsia developed 
gradually. In the 34th gestational week a 1600-g new
born  was delivered by elective cesarean section. The 
case report draws attention to the significance of the 
thoroughful examination of hypertensive w om en be
fore pregnancy.

Key words: renal artery stenosis, hypertension, pregnancy

balra 72-1 harántujjal maius cor, kellően ékelt ritmusos szív
hangok, minden szájadék felett 3/6-os ejectios systolés zörej, 
punctum maximummal a csúcson és a processus xyphoideus 
felett. Hepar, lien nem tapintható, vese nem érzékeny. Az arteria 
renalisok vetületében holosystolés zörej hallható. Organikus 
neurológiai eltérés nincs.

Laboratóriumi leletek: Hb = 12,6 g%; htk = 0,37; fvs = 9,7 
G/l; sülly = 60 mm/ó; kreatinin = 80 pmol=l; К = 3,4 mmol/1; 
Na= 140 mmol/1; thrombocyta = 127 G/l; SGOT = 21 U/l; 
GGT = 8 U/l; LDH = 362 U/l; vizelet fehérje, genny, cukor 
negatív. 24 órás gyűjtött vizelet Na = 235,4 mmol/1; К = 84 
mmol/1.

EKG: Sinus ritmus, közepes állású QRS tengely, V 3 - 4  negatív 
U-hullám.

Echocardiographiás lelet: Ép, jól mozgó billentyűk, mérsé
kelten tágult bal pitvar, mérsékelten koncentrikus bal kamra 
hypertrophia. Jó globális systolés (EF: 68%) és jó diastolés bal 
kamra funkció, segmentalis falmozgászavar nem látható. I—II. 
fokú mitrális insufficientia, jelzett, a fiziológiást nem meghala
dó tricuspidális insufficientia.

Szemészeti vizsgálat: Visus 5/5. Fundus: ép papilla, egyenet
len szűk artériák, jelzett kereszteződési tünet. Vérzés, oedema 
nincs.

Vese ultrahangvizsgálat: Normális nagyságú és szerkezetű 
vesék.

Arteria renalis color duplex vizsgálata: A jobb oldali fő
törzsből az eredéshez közel igen magas sebességértékű áramlá
si görbe nyerhető, mely nagyfokú turbulenciát mutat. A systo
lés csúcssebesség 617 cm/s (norm, érték: < 180 cm/s), a végdias- 
tolés sebesség 248 cm/s (norm, érték: < 40 cm/s). A bal oldali fő
törzsben szintén turbulens áramlás észlelhető, de a sebesség- 
értékek kevésbé emelkedettek, a systolés csúcssebesség 226 
cm/s, a végdiastolés sebesség 78 cm/s. Mindkét vese intrarenalis 
keringését vizsgálva kitűnik, hogy az áramlási görbék a normá
lisnál lényegesen ellapultabbak, a nyert resistentia index érté
kek mindkét oldalon a normál tartomány alattiak. A resistentia
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1. ábra: A jobb oldali vese intrarenalis keringésének Doppler 
spectruma, ellapult görbe látható

2. ábra: Egészséges egyén intrarenalis keringésének Doppler 
spektruma 3

3. ábra: A bal oldali arteria renalis célzott MRA vizsgálata. 
A jel a szűkületre mutat

index értéke a jobb oldalt 0,33, bal oldalt 0,44 (norm, érték:
0. 53-0,70). Az áramlási paraméterek mindkét oldali arteria re
nalis szűkületére utalnak. A jobb oldali vese intrarenalis ke
ringésének Doppler spektrumát az 1. ábra mutatja. Egészséges 
egyén intrarenalis keringésének Doppler spektrumát a 2. ábra 
szemlélteti.

MRI és MR angiographia: Légzésvezérelt coronalis és trans
versalis felvételek után először az aorta teljes hasi szakaszáról, 
majd mindkét arteria renalisról célzottan MRA vizsgálatot 
végeztünk testtekercs alkalmazása mellett.

A visceralis szerveken kóros jelintenzitás eltérés nem volt 
látható. A medence területén graviditás ábrázolódott. Az MRA 
vizsgálat során az aortában jó áramlás volt detektálható a bifur- 
catióig majd az arteria iliaca communisok területén is. 
Ugyancsak jó áramlás volt megfigyelhető a vena cava inferior 
területén. A visceralis ágak közül az arteria coeliaca, valamint 
az arteria mesenterica superior jól ábrázolódott, mindkét arte
ria renalison kevés áramlási jel volt észlelhető, valószínűleg a 
szájadókban elhelyezkedő szűkület miatt. Az arteria renalisok 
célzott vizsgálata során mindkét arteria renalis szájadékban je
lentős fokú szűkület detektálható. A bal oldali arteria renalis 
célzott MRA vizsgálata során kapott képet a 3. ábra mutatja.

A beteg vérnyomását a következő terápiával sikerült elfo
gadható szinten stabilizálni: 3 X 500 mg methyldopa (Dopegyt), 
3 X 25 mg dihydralasin (Depressan), 2 x 20 mg Nifedipin 
Pharmavit retard, 1 X 25 mg atenolol (Tenormin) 3 x 5  mg di
azepam (Seduxen).

Ezután az ismételten P3 cytológiai leletek miatt a gravida ter
hességének 19. hetében áthelyezésre került a Semmelweis OTE
1. sz. Szülészeti Klinikájára, ahol conisatio történt. A hisztológiai 
vizsgálat eredménye: carcinoma in situ cervicis uteri volt, ezért a 
továbbiakban a beteg fokozott citológiai és kolposzkópos el
lenőrzés alatt állt. A gravida terhessége hátralevő időszakában 
terhespathológiai osztályon állt szoros monitorozás alatt. A fenti 
kombinált antihypertensiv terápia mellett 150/100-160/110 
Hgmm közötti átlagvérnyomás értékeket észleltünk. Az időnként 
jelentkező kiugró vérnyomás értékek esetén 10 mg nifedipin 
(Corinfar) sublingualis alkalmazásával lehetett a tensiót csökken
teni. A fenti terápia a 26. héttől naponta 2 g MgS04-ot tartalmazó 
1000 ml Rindex 5 infúzióval egészült ki. A gravida az antihyper
tensiv kezelés mellett, a várható praeeclampsiás állapot meg
előzése céljából alacsony dózisú (100 mg/die) aspirin profilaxis
ban (Astrix) is részesült. A terhesség alatt a vesefunkciót jelző 
serum paraméterek (kreatinin, húgysav, karbamid N) végig nor
mál értékeket mutattak. A vizeletben szignifikáns fehérjeürítés a 
29. héten jelentkezett először, ami 0,75 g/24 ó értéknek felelt meg. 
A 31. héten 1,28 g/24 ó, a 32. héten 2,1 g/24 ó, a 33. héten 5,6 g/24ó 
volt a proteinuria mértéke.

A magzat monitorozása során a color Doppler ultrahang- 
vizsgálat normál áramlási értékeket mutatott, az arteria uteri- 
nákon korai diastolés kimélyülés (notch) volt kimutatható, ami 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a terhesség későbbi szakaszában 
praeeclampsiás állapot kialakulása várható. A rendszeresen 
végzett CTG vizsgálatok reaktív görbéket adtak, jelezve a mag
zat jó méhen belüli állapotát.

Ultrahangvizsgálattal követve a magzat megfelelő ütemben 
fejlődött a 32. terhességi hétig, majd ezt követően fejlődése lelas
sult és az aorta descendensen végdiastolés block lépett fel, ami 
krónikus hypoxia fennállására utalt. Az esetleges IRDS megelőzé
se céljából adott steroid profilaxist követően, a betöltött 34. ter
hességi héten a kialakult súlyos praeeclampsiára és a magzati 
krónikus hypoxiára való tekintettel, elektív császármetszést vé
geztünk. A műtét során 1600 g súlyú fiú magzatot segítettünk a 
világra 7/8 Apgar értékekkel. Az újszülött neonatológiai intenzív 
centrumban állt kezelés alatt, ahonnan a szülést követő 30. napon 
bocsájtottuk haza. Az anya jelenleg a kétoldali arteria renalis 
szűkület éműtéti megoldására vár.

M egbeszélés

Renovascularis hypertonia diagnózisának felállítására 
ritkán  kerül sor a terhességben. Ennek fő oka, hogy a 
vese vasculaturáját ábrázoló hagyományos angiográfia,
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illetve DSA vizsgálatok rtg  sugárenergiát használnak, így 
a magzatot jelentős sugárexpozíció érheti.

Eddig csupán 3 esetben számoltak be az arteria re
nalis szűkületének noninvazív eljárással történő felis
m eréséről a graviditás alatt. Easterling és mtsai (1) 
Doppler ultrahangvizsgálattal két esetben m utattak ki 
arteria  renalis stenosist a terhességben. M indkét alka
lom m al az arteria renalisban felgyorsult véráramlási 
sebességet mértek és a vese/aorta véráram lási sebessé
gek arányát is em elkedettnek találták. Esetünkben az ar
teria renalis főtörzsében mindkét oldalon felgyorsult és 
turbulenciát mutató véráram lást észleltünk, ezenkívül az 
intrarenalis keringés jelentős csökkenését is megfigyel
tük. Az arteria renalis véráram lásának vizsgálata az eset
leges arteria renalis stenosis felismerése céljából ideális 
eljárásnak tűnik, azonban figyelembe kell venni e m ód
szer tévedési lehetőségeit is. Postma és m tsai (7) nem  ter
hesekben végzett vizsgálatai szerint a m ódszer szenzi- 
tivitása 62,5%-nak, specificitása 86,4%-nak adódott az 
50%-nál súlyosabb arteria  renalis szűkület felismerését 
illetően. Valószínű, hogy a vizsgálatot végző egyén ta- 
pasztaltsága, az obesitas (2), a belek gáztartalm a vala
m int az előforduló kisebb arteria renalis mellékágak is 
befolyásolják a vizsgálóeljárás hatékonyságát(7).

Le és mtsai (5) MRI és MR-angiográfiás vizsgálattal a 
17. terhességi hétben levő gravidában igazolták az arteria 
renalis szűkületét. E vizsgálóeljárások sem veszélyeztetik 
a magzatot, mivel ionizáló sugárzás nem lép fel alkalma
zásuk során. További előnyük, hogy a terhes nő veséjét 
terhelő kontrasztanyag alkalmazására sem kerül sor. 
Yucel és mtsai (10) szerint a 70%-nál nagyobb fokú ste
nosis e metodikával 1‘00%-os szenzitivitással és 93%-os 
specificitással m utatható ki.

Esetünkben a súlyos fokú hypertonia mellett fennálló 
mérsékelt hypokalaemia (ami a renin-angiotenzin-al- 
doszteron rendszer aktiválódásának a jele), valamint a 
vesék vetületében hallható holosystolés zörej felvetette a 
renovascularis hypertonia valószínűségét. Az elvégzett 
Doppler ultrahangvizsgálat eredményét az MRI és MR- 
angiográfiás vizsgálatok is megerősítették és kétoldali 
arteria renalis szűkületet igazoltak.

Sellars és mtsai (8) a terhesség előtt felismert arteria 
renalis szűkület m űtéti megoldása utáni terhességek 
kedvező kimeneteléről számoltak be, ami arra  utal, hogy 
célszerű a tervezett terhesség előtt elvégezni a szükséges 
érsebészeti beavatkozást.

A renovascularis hypertoniák terhesség alatti keze
lésével kapcsolatban kevés tapasztalat áll rendelkezésre. 
A renovascularis hypertoniával szövődött terhességek 
kedvezőtlen kim enetelére Easterling és m tsai (1) hívták 
fel a figyelmet, akik 14 korábban közölt esetet értékeltek. 
Az adatok szerint az első trim esterben 3 esetben végez
tek terhességm egszakítást súlyos fokú hypertonia miatt 
és 1 esetben spontán abortus zajlott le. A magzat veszé
lyeztetettségét jelzi, hogy 2 esetben fordult elő intraute
rin elhalás és 2 esetben krónikus foetalis distress miatt 
császármetszés végzése volt indokolt. Csupán 1 esetben 
zajlott le zavartalanul a terhesség, 2 esetben a magzat 
sorsát nem  érintették a közlemények.

Landesman és mtsai (4) 12 korábban szült asszonyban 
m utattak ki arteria renalis szűkületet akik anamnézisében 
4 praeeclampsiás és 5 hypertoniás terhesség szerepelt.

Újabban, a terhesség alatt felismert a rte ria  renalis 
stenosis esetében, PTA (percutan translum inalis angio- 
plastica) útján néhány alkalom m al sikerült az érszakasz 
dilatatióját, illetve recanalisatióját elvégezni és a terhes
séget mérsékelten em elkedett vérnyomás m ellett a term i
nusközeiig kiviselni (1 ,5 ,6). A néhány kedvező eset mel
lett a beavatkozás ellenére fellépő súlyos praeeclam psiás 
állapotról is beszám oltak (3). A PTA alatt a m agzatot érő 
sugárterhelés m iatt egyesek szerint a gyerm ekkori leu
kaemia előfordulási valószínűségének emelkedésével 
kell számolni (3), mások szerint a beavatkozás alatt a su
gárterhelés mértéke a m egengedett határérték  alatt m a
rad (9). Az arteria  renalis stenosis terhesség alatti sebészi 
megoldásáról még nem  szám oltak be. Érdekes, hogy egy 
esetben konzervatív terápia mellett a beteg hypertoniája 
javult a terhesség alatt. Feltételezik, hogy a magas pro- 
geszteron szint hatására a fibromuscularis hyperplasiát 
alkotó simaizomzat ellazulása javította a vese vérellátá
sát, ami a vérnyomás csökkenéséhez vezetett (1).

Esetünkben szintén konzervatív antihypertensiv terá
pia mellett döntöttünk, felkészülve a praeeclam psiás ál
lapot kifejlődésének valószínűségére, amit az arteria  ute- 
rinákon észlelhető korai diastolés kimélyülések is jelez
tek. A kétoldali szűkület fennállása miatt a PTA-val tö r
ténő megoldás esetében az irodalomban közöltnél na
gyobb fokú magzati sugárterhelés lépett volna fel, továb
bá a kétoldali elváltozás m egoldására a m űtét az inkább 
választandó kezelés, ezért e m ódszertől elálltunk. A ter
hesség alatt alkalm azott kom binált antihypertensiv terá
piával a terhes nő vérnyom ása megnyugtatóan alakult és 
egy-egy kiugró értéktől eltekintve egyensúlyban volt, 
sem az anya sem a magzat állapota miatt sürgős beavat
kozásra nem volt szükség. A fokozatosan kialakult prae
eclampsiás állapot m iatt a 34. terhességi héten  elektív 
császármetszés végzésére kényszerültünk, m ely során 
1600 g súlyú m agzatot segítettünk a világra.

Esetünk azt igazolja, hogy a terhesség első harm adá
ban fennálló súlyos fokú hypertonia esetében gondolni 
kell az arteria renalis stenosis lehetőségére, m elynek di
agnosztizálása noninvazív vizsgálómódszerekkel is le
hetséges. Az arteria  renalis szűkülete esetében a praeec
lampsiás állapot kialakulásának nagy a valószínűsége, 
ezért a terhes nő és magzata szigorú m onitorozást igé
nyel. Csak a gravida és a m agzat folyamatos ellenőrzése 
mellett lehet az ideális szülési időpontot megválasztani. 
Súlyos fokú hypertoniában szenvedő terhesek kezelése és 
gondozása csak megfelelő felszereltségű és szakmai 
tapasztalattal rendelkező intézetben tanácsolt.

A renovascularis hypertonia terhesség alatti kezelése 
számos nehézséget rejt m agában, ezért a hypertoniás 
nők praeconceptionális kivizsgálása feltétlenül indokolt 
és amennyiben az arteria renalis szűkülete igazolódik, a 
tervezett terhesség előtt célszerű annak érsebészeti meg
oldását elvégezni.
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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: ...................................................................................................................................................................

A számla címzettje ...............................................................................................................................................
3.000-Ft alatti megrendelések esetén 250,-Ft postaköltség hozzájárulást számítunk fel.
Megrendelésüket a Springer Flungarica Kiadó címére (Budapest, Pf. 94. 1327) szíveskedjenek elküldeni.
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IN MEMORIAM

George Wald (1906-1997)

Német kutatók a m últ század hetvenes évei körül fő vo
nalakban tisztázták a látószerv anatóm iai képleteinek 
élettani szerepét. A látás bio- és neurokém iai folyamatai
nak megismerése azonban e század harm incas éveitől az 
USA-ban tevékenykedő kutatók érdeme. Ezek közé az 
eminens tudósok közé tartozott George Wald, akiről hó
napokkal ezelőtt közölték, hogy 91 éves korában elhunyt.

Wald 1906. november 18-án született New Yorkban. 
Szülei egy Przemysl m elletti faluból vándoroltak Ameri
kába. Elemi és középiskoláit Brooklynban végezte. A New 
York-i egyetem term észettudom ányi fakultására iratko
zott be, és 1927-ben szerzett diplomát. A Columbia Egye
tem zoológia tanszékén helyezkedett el. 1932-ben nyerte 
el a bölcsészeti doktorátust. A National Research Council 
kétéves biológiai ösztöndíjat szavazott meg számára. Eb
ből egy évet a Nobel-díjas Otto Warburg laboratórium á
ban tö ltö tt Berlin-Dahlemben. Itt m utatta ki Wald első
ként a retinában az А-vitamint. Mivel ez idő tájt Karrer 
Zürichben az А-vitamin szerkezetét tisztázta, ezért Wald 
odautazott, hogy befejezze az A-vitamin azonosítását.

Ezt követően Heidelbergben töltött egy rövid időt a 
Kaiser-Wilhelm Intézet laboratórium ában a Nobel-díjas 
Otto Meyerhofnál. Ösztöndíjának m ásodik évében a chi
cagói egyetem fiziológiai osztályán dolgozott. Ösztöndí
jának letelte után a H arvard Egyetemen kapott állást, és a 
biokémiai osztályon kutatott. 1944-ben társprofesszor, 
1948-ban a biológiai tanszék rendes professzora lett.

1967-ben R. A. Granit (az elektroretinográfia felfede
zője), H. K. Hartline (a retinából induló idegrostok fiz io 
lógiájának tisztázója) és G. Wald (aki a látás folyamatá
nak biokémiai összefüggéseit tárta  fel) m egosztott No- 
bel-díjat kapott. Egyik sem volt szemész, m indhárm an 
alaptudományokkal (biológia, biofizika, fiziológia) fog
lalkoztak (1).

Valamennyi látópigm ent összetétele egyszerű: m ind
egyik retináiból és fehérjéből, az ún. opszinból áll. Az op- 
szin a gerincesek pálcikáiban és csapjaiban fellelhető. A 
gerinceseknél kétféle retinái kapcsolódik az opszinhoz,

és a látás legfontosabb pigm entjeit alkotják: rodopszint, 
jodopszint, porfiropszint és cianopszint, am elyek a szín
képtartom ányt átfogni képesek. Az alábbi összefüggések 
tisztázása főleg Wald és m unkatársai nevéhez fűződik:

A rodopszint Boll már 1876-ban felfedezte. Később Wald 
kiderítette, hogy a látóbíbor (rodopszin) az opszin és szkotop- 
szin nevű speciális retinafehérjéből és retináiból, vagyis A-vita- 
min-aldehidből (oxidált А-vitamin) áll. Fény hatására a rodop
szin átmeneti termékek sorozatán át -  lumirodopszin, meta- 
rodopszin I és II -  elszíneződik.

Ez utóbbi bomlik retináira és opszinra. Wald azt is kimutat
ta, hogy fény hatására a pálcikák retinálja cisz-izomerből 
transz-izomerbe megy át. Ez az átalakulás fény nélkül is bekö
vetkezik. Sötétben indul meg a rodopszin regenerációja. Ehhez 
a pigmenthámra feltétlenül szükség van, mert innen pótlódik 
az А-vitamin. A csapok fényérzékeny pigmentjét Wald csirke 
retinájában mutatta ki. Itt a jodopszin nevezetű festék szerepel, 
amelynek fényelnyelési görbéje a szem fényérzékenységi gör
béjével megegyezik.

Ilyen m ódon Wald és m unkatársainak kísérletei fel
tárták  a pálcikákban és csapokban zajló látási folyam a
tok közös molekuláris szintű magyarázatát. Mivel A- és 
В-vitamin a rodopszin m űködéséhez nélkülözhetetlen, 
ezek hiánya esetén szürkületi vagy farkasvakság állhat 
elő (2-5). A vázolt elméletet azóta m ár továbbfejlesztet
ték, de Waldnak és m unkatársainak elévülhetetlen érde
me ezen a nehéz kutatási területen az alapvető összefüg
gések felfedése.

IRODALOM: 1 .Fóti M.: Az orvostudomány és élettan Nobel-dí- 
jasai. 1901-1973. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1975, 383- 
387. old. -  2. Korányi T: Wald George. In: A Nobel-díjasok kis
lexikona. Gondolat, Budapest, 1985, 809. old. -  3. Pirié, A., van 
Heyningen, R.: Biochemistry of the Eye. Blackwell, Oxford, 
1956, 177. o. -  4. Schneider, M.: Einführung in die Physiologie 
des Menschen. Springer, Berlin-Heidelberg-New York, 1971, 
212. old. -  5. Szeghy, G.: A látás kémiája. In.: Obál, F. (szerk.): Az 
emberi test. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1982,1. kötet 493. 
old.

Pék László dr.
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58. Őszi Füredi Orvosnapok 
Balatonfüred, 1997. szeptember 25-27. 
A Magyar Kardiológusok Társasága, 
a Balatonfüredi Állami Kórház, a M a
gyar Belgyógyász Társaság, a M agyar 
Sebész Társaság, a Magyar Á ltalános 
Orvosok Tudományos Egyesülete, a 
Haynal Imre Egészségtudományi 
Egyetem, és a M agyar O rvostudom á
nyi Táraságok és Egyesületek Szövet
sége közös szervezésében.

Program:
1997. szeptember 25., csütörtök
11.00- 12.30 Gyógyszergyári szim pó
ziumok
Kongresszus előtti előadás 
Üléselnök: Kerkovits Gyula
14.00- 15.00 Naszlady Attila: Az in fo r
m atika lehetőségei és eredményei az 
egészségügyben
A z orvosi felelősség 
Üléselnök: Papp Gyula

Romics László
16.30- 17.00 Sótonyi Péter: Az orvosi 
felelősség igazságügyi orvostani vo
natkozásai
17.00- 17.30 M artini Jenő: Az orvosi 
felelősség a gyakorló orvosjogász 
szemszögéből
17.30- 18.00 Szünet
18.00- 19.30 Gyógyszergyári sz im pó
ziumok
1997. szeptember 26., péntek
8.30- 10.30
Az alapellátástól a szakintézetekig I. 
Ischaemiás szívbetegségek 
M oderátor: Préda István 
Czuriga István: Stabil angina pecto ris 
Simon Kornél: Akut ischaemiás synd- 
romák
Jánosi András: Akut szívizom infark
tus
Ofner Péter: Ischaemiás szívelégtelen
ség
Tenczer József: Szívritmuszavarok 
ischaemiás szívbetegségekben 
Péterffy Árpád: Ischaemiás szívizom  
sebészi revaszkularizációja
10.30- 11.00 Szünet
11.00- 13.00 Az alapellátástól a szak
intézetekig II.
Vesebetegségek 
M oderátor: Nagy Judit

SonkodiSándor

Résztvevők: K akuk György 
Kiss István 
Perner Ferenc 
Szegedi János 
Walter Judit

13.00- 14.30 Ebédszünet
14.30- 17.00 Rákmegelőző állapotok 
Moderátor: Balázs György

Kiss János
Résztvevők:
Tüdőgyógyászat:

Böszörményi N. György 
Kiss János István 

Emésztőrendszer:
Gógl Árpád,
Kiss János

Urológia: Götz Frigyes 
Nőgyógyászat: Papp Zoltán 
Fül-orr-gégészet: Czigner Jenő
17.00- 17.30 Szünet
17.30- 17.50 A Magyar Kardiológusok 
Társasága új tiszteletbeli tagjának dísz
előadása
Üléselnök: Borbola József 

Papp Gyula
Philip A. Poole-Wilson (London)
Újabb előrehaladás a szívelégtelenségre 
vonatkozó ismeretek és klinikai kezelés 
terén (Recent advances in the science and 
clinical management of heart failure) 
17.50-18.00 Szünet
18.00- 19.30 Gyógyszergyári szimpó
ziumok
1997. szeptem ber 27., szombat 
Üléselnök: Csanády Miklós 

Horányi Péter
8.30- 10.00 Kardiológiai rehabilitáció 
Veress Gábor: A  kardiológiai rehabili
táció irányelvei 1997.
Berényi István: Kardiológiai rehabili
táció a szekunder prevenció eszköze 
Szeles Éva: A  mozgásterápia szerepe a 
kardiológiai rehabilitációban 
Csendes Éva: A  diéta szerepe a kardi
ológiai rehabilitációban 
Tahy Á dám : M unkaképesség és reha
bilitáció
Hoffmann Artúr: Pszichológiai kérdé
sek a rehabilitációban 
Vita
10.00- 10.15 Szünet
10.15-11.15 Szakmai protokollok 
„Gazdasági szorzó”
Új finanszírozási lehetőségek?! 
M oderátor: Hidas István 
Résztvevők: Balogh Sándor

Békássy Koppány 
Pénzes János az OEP kép 
viselője

11.15-11.30 Szünet 
Üléselnök: Lozsádi Károly 

Veress Gábor 
Z. Szabó László

11.30-13.00 Fórum az egészségpoliti
ka aktuális kérdéseiről 
M eghívott vendég: Kökény Mihály 
népjóléti miniszter
Az Őszi Füredi Orvosnapok rendez
vényeire m indenkit szeretettel és tisz
telettel vár a Szervező Bizottság és a 
Magyar Kardiológusok Társasága Ve
zetősége.
A rendezvénnyel kapcsolatos, a tájé
koztatóban nem részletezett kérdé
sekre készséggel válaszolunk a Kong
resszusi Irodában vagy szeptember 
25. előtt:
M agyar Kardiológusok Társasága Tit
kársága, Préda István főtitkár, 1450 
Budapest, Pf.: 88.
Tel.: 215-1220 Tel./fax: 215-5217

A Smithkline Beecham Consumer 
Healthcare tisztelettel meghívja Önt a 
„Paracetam ol helye a m agyar gyó
gyításban” című kongresszusra. 
Helyszín: Szépművészeti Múzeum 
(1146 Budapest, Dózsa Gy. út 41.) 
Időpont: 1997. szeptember 18., csütör
tök
Program:
9.00 Érkezés, regisztráció
10.00- 11.30 Szakmai program I.
Prof. de Chatel Rudolf: Köszöntő és 
bevezető
Prof. Laurie F. Prescott: A  paracetamol 
klinikai farmakológiájáról 
Dr. Embey-Isztin Dezső: A  gyógysze
res fájdalomcsillapítás a m indennapi 
gyakorlatban
12.00- 13.30 Szakmai program II.
Prof. Paál Tamás: A  paracetam ol je
lene és jövője Magyarországon
Prof. Henry McQuay: A  különböző 
analgetikum ok haszon-kockázatának 
áttekintése
A kongresszus ideje alatt angol-m a
gyar nyelvű szinkrontolm ácsot biz
tosítunk.

Szentendre belvárosában orvosi ren 
delő bérbeadó.
Tel.:06-26-318-245
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FOLYÓIRATREFERÁTUMOK

PATHOLÓGIA

M elanocytás daganatok diagnózisai
nak  eltérő volta szakértő pathológu- 
sok körében.
(Szerkesztőségi cikk.): Ackerman, A. 
B. (Institute for Dermatopathology, 
Jefferson Medical College, Phila
delphia, PA) Hum. Pathol, 1996, 27, 
1115.

A klinikusokat alighanem m egdöb
bentik  a NIH által szponzorált 1991 - 
es „Workshop w ithout Walls” e red
ményei. A fórum on 11 kiemelkedő 
tudású  bőrpathológus által benyújtott 
öt-ö t eset közül 37-et választottak ki 
és ezen esetek egy-egy metszetét ele
mezte ugyanaz a l l  szaktekintély. Az 
eseteket önállóan diagnosztizálták és 
a szokásos kórism éken kívül az elvál
tozásokat benignus, malignus vagy 
meg nem határozott dignitású cso
portokba osztották. A metszeteket a 
panel tagjai, m int „klasszikus elvál
tozásokat” nyújtották be a többiek
nek; lehettek szokatlan, nehéz elvál
tozások is, de ebben az esetben is je l
legzetesnek kellett lenniük az anya
goknak. A klinikai adatok rendelke
zésére álltak, de a klinikai diagnózis
nem.

A benignitás és malignitás tek in 
tetében csak 11/37 esetben (30%) 
született egyöntetű döntés, illetve 
62% -ban csak egy eltérő vélemény 
volt a pathológusok között. Ugyanak
kor 38%-ban kettő vagy több ellent
m ondó vélemény született. Egyik 
pathológus sem adott kiemelkedő 
szám ban a többiekének ellentmondó 
diagnózist, bár az egyik szakértő 21 
daganatot malignusnak, 16-ot benig- 
nusnak minősített, míg egy másik 10- 
et m inősített rosszindulatúnak, 26-ot 
benignusnak és egyet m eghatározat
lannak. Belegondolni is rossz, hogy 
mi lett volna az eredmény, ha az ese
tek nem  klasszikusak!

Az eltérések arra engednek követ
keztetni, hogy a szakemberek nem  
azonos kritérium okat használnak 
egy-egy elváltozás kórismézésekor, 
vagy azonos kritérium okat eltérően 
értelmeznek, vagy esetleg semmilyen 
kritérium ot nem is vesznek figyelem
be. A szakkönyveket fellapozva is k i
derül, hogy nincsenek egységes k rité 

rium ok az egyes melancoytás laesiok 
(pl. Spitz-, Clark-, Unna-, Miescher- 
naevusok) diagnosztikájában.

A benignus-malignus csoportba 
sorolás eltérései csak jelzik, hogy m i
lyen fokú eltérés volt a m elanocytás 
laesiok megnevezésében.

A problém a, mely itt körvonalazó
dik, nem csak a pigmentált bőrdaga
natok esetében, hanem gyakorlatilag 
minden szerv diagnosztikájában elő
fordul. A helyzet jelenlegi form ájában 
elfogadhatatlan és törekedni kell a 
javítására, de azt is el kell ism erni, 
hogy teljes összhang a nehéz, diag
nosztikus problém át okozó esetekben 
soha sem érhető el, hiszen a m orfoló
giai diagnózis, legyen az m adaraké, 
növényeké, emberi kórfolyamatoké, 
mindig is szubjektív. A hibák elkerül
hetetlenek, ezt a klinikusok is tudják 
és erről a betegeket is tájékoztatni 
kell. Az orvosokat védő, illetve a pana
szosokat képviselő ügyvédeknek is 
tanulni kell a fenti eredményekből: a 
hibák nem  feltétlenül m űhibák és 
még szaktekintélyek esetében is elő
fordulnak.

Cserni Gábor dr.

Extram uralis vénainvázió colorecta- 
lis rákokban. Dirschmid, K. és mtsai. 
(Institut für Pathologie, Landes Kran
kenhaus, Vorarlberg, Austria): Hum., 
Pathol., 1996,27,1227.

A tunica muscularis proprian kívüli 
visszérinvázió a vastagbélrákok vita
tott prognosztikai tényezője, fennál
lása esetén az adjuváns chem othera- 
pia mérlegelendő. Az extram uralis vé
nainvázió gyakoriságára vonatkozó
an eltérőek, de 11-36% közötti inci- 
denciáról szám olnak be.

A szerzők tangenciális k im et
szésekkel igyekeztek nagyobb szenzi- 
tivitású m etodikát alkalmazni a vé
nainvázió pontosabb m eghatározá
sához. Ez a m ódszer elvileg nagyobb 
arányban tárhatja  fel az érinvázió je 
lenlétét, m int a hagyományos, erre 
merőleges kimetszések. Az új m ó d 
szerrel a curativ céllal m űtött colorec- 
talis rákok 54%-ában m utattak  ki 
érinváziót, am i Dukes A, B, C és D stá
diumokra vonatkoztatva 12,5%-os,

52%-os, 73%-os, illetve 83%-os inci- 
denciát jelentett. Az ér invázió és a dif
ferenciáltsági fok között nem  találtak 
összefüggést. A rectum  rákjainál az 
érinvázió aránya lényegesen maga
sabb volt, m int a colon egyéb részei
nek rákjainál (29/38 szem ben 31/65).

Mivel az inváziót csak átmenetileg 
lehet látni, tekintettel arra, hogy idő
vel az érfal destrukciója bekövetkezik 
és az invázió morfológiailag azono
síthatatlan lesz, ez a prognosztikai té
nyező eltér a többitől. Jelenléte azon
ban a haematogen szóródás lehe
tőségét jelenti. A szerzők szerint az 
extram uralis vénainváziót ezideig 
helytelen módszerrel vizsgálták, és új 
m ódszerük segíthet a jelenség jelen
tőségének és az adjuváns chemother- 
apia indikációjában betöltö tt szerepé
nek tisztázásában.

Cserni Gábor dr.

M ájáttétes colorectalis rákok vénain- 
vasiójának szövettani jellem zői és 
ezek klin ikai jelentősége. Ouchi K, és 
mtsai. (Miyagi Cancer Center, Natori, 
Japan) Cancer, 1996, 78,2313.

Colorectalis rákok esetében a vénain- 
vasió jelenléte a m ájáttétek legjobb 
előrejelzője. A szerzők 19 synchron 
m ájáttétes (A-csoport), 16 m etachron 
m ájáttétes (В-csoport) és 26 Dukes C 
stádium ú, de 5-éves recidivamentes 
(C-csoport) colorectalis rákos beteg 
anyagát elemezték vénainvasió jelen
léte és típusa szerint. Az érinvasió 3 tí
pusát különböztették meg: 1.1 úszó tí
pus, ha a lebegni látszó tum orsejtek és 
a vénafal között tér m arad -  ilyenkor 
az érfal lényegében ép, eltekintve 
néhány sejt kitapadásának helyétől;
2.1 kitöltő típus, ha a tum orszövet 
kitölti az érlum ent a m etszetekben 
-ilyenkor részleges falkárosodás elő
fordul; 3./ occlusív típus, ha az elzárt 
vénafal károsodott, m egvastagodott 
és gyulladásos reactiót m utat. Az ér- 
invasiot semiquantitativ m ódon ítél
ték meg: V0 0,V1 1-2, V2 3-5  és V3>5 
véna invióját jelölte. Az A-csoportban 
17/19 (89,5%), a B-ben 12/16 (75%) 
volt a vénainvasiót mutató esetek szá
ma (aránya). A két csoport között 
nem volt szignifikáns különbség, de a 
C-csoportban szignifikánsabb rit
kább volt az érinvasió (4/26; 15,4%). 
Utóbbi csoportban csak occlusív tí
pusú érbetörés volt (2 esetben egyide-
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jűleg kitöltő típusú is), míg az A- és B- 
csoportban 1 kivételével csak úszó 
és/vagy kitöltő típus fordult elő. Az ér
fal gyulladásos károsodása az in 
travascularis tumorszövet körül, úgy 
tűnik, csökkenti a távoli áttétek 
valószínűségét. A metastatisáló cso
portban  V I-tő i V3-ig osztályozták az 
érinvásiót, míg a C-csoportban V3 
nem  fordult elő. A VO-s A- és B-cso- 
portbeli eseteket úgy értelm ezték, 
hogy a fennálló érinvásiót szövettani
lag nem  tudták kim utatni (azok pl. 
más területen lehettek jelen). A leg
több az extramuralis (tunica m uscu
laris porp rián  kívüli) vénainvasió 
volt, amelyet a submucosus erek in- 
vasiója követett gyakoriságban; a kis 
esetszám ú tanulmányban azonban 
nem  találtak statisztikai összefüggést 
az érinvasió localisatiója és a m ájátté
tek jelenléte között.

Cserni Gábor dr.

Colitis ulcerosa neoplasticus és nem 
neoplasticus laesioinak sejtprolifera- 
tiós mintázata. Noffsinger, A. E. és mt- 
sai. (D epartm ent of Pathology, Uni
versity of Cincinnatti, Ohio) Cancer, 
1996,78,2307.

A colitis ulcerosa (CU) a colorectalis 
carcinom ák kockázatával társul, ami 
a betegség kiterjedésével és fennál
lásának idejével is összefügg. A rákok 
ilyenkor nem mindig macroscopo- 
san/endoscoposan felismerhető laesio- 
ból alakulnak ki, de dysplasia meg
előzi őket. A dysplasia szövettani di- 
agnosisa nehéz, a regeneratio vagy 
gyulladás utánozhatja vagy elfedheti 
a dysplasiát. A szerzők CIU-s colec- 
tom iás anyagokat vizsgáltak. Az anya
gokat 4 csoportba sorolták: 1./ dys- 
plasiára negatív (normál, inactív vagy 
actív colitis), 2./ dysplasiára bizonyta
lan, 3./ dysplasiás (alacsony vagy m a
gas fokú), 4./ invasiv carcinom ás. A 
proliferatio m eghatározására Ki-67 
antigén elleni ellenanyaggal (MIB-1) 
immunhistochem iai reactiót végez
tek. Összesen 41 beteg 187 m intáját 
elemezték.

A szokványos HE metszetekben 27 
dysplasiát azonosítottak (köztük 10 sú
lyosat). A többi minta javarészt 
(n=149) regeneratív nyálkahártyát 
mutatott. A neoplasticus és nem neo
plasticus nyálkahártya eltérő festődési 
m intát mutat Ki-67 ellenanyaggal.

A regeneratív hám ok Ki-67 festő- 
dése a basalis rétegben m inden eset
ben azonosítható volt. Sok esetben a 
proliferatiós zóna kiszélesedett, míg 4 
esetben focalisan a felszíni hám  is 
adott festődést. Ezzel szemben a dys
plasticus hám  intenzív felszíni fes
tődést m utatott, am i gyakran rárakó
dott a basalis festődésre. Diffuse, a 
nyálkahártya m inden rétegében k i
m utatható Ki-67 festődést regeneratív 
hám ban nem  észleltek; alacsony fokú 
és súlyos dysplasiákban ilyen festődés 
2/17, illetve 3/10 esetben fordult elő, 
míg az invasiv rákok mindegyike 
ilyen m intázatot adott. A dysplasiára 
bizonytalan m inták  (n=4) m ind
egyike a regeneratív/lobos hám ra jel
lemző Ki-67 festődést mutatott.

A regeneratív vagy actívan lobos 
nyálkahártya Ki-67 im m unreactivitá- 
sa hasznos eszköz lehet a neoplasticus 
és nem neoplasticus hámelváltozások 
elkülönítésében idiopathiás bélgyul
ladások esetében. A normális bélnyál
kahártyában a proliferatio a crypták 
alsó negyedére, harm adára esik. Ez 
regeneratív hám  esetén kiterjedtebbé 
válik. Dysplasia esetén a proliferáló 
sejtek abnorm álisán helyezkednek el, 
főleg a felszínen, olykor diffusan, ami 
deregulált proliferatióra utalhat. A 
kiterjedtebb vagy deregulált prolife
ratio egyben a m utációs hatásokra ér
zékenyebb sejtpopulatio (osztódó sej
tek) növekedését is jelzi. Ezen sejtek 
DNS-károsodása végül neoplasticus 
transform atióhoz vezet, amelyet vi
szont m ódosult Ki-67 festődéssel k i
mutatható abnorm ális proliferatiós 
activitás jellemez.

Cserni Gábor dr.

A melanosis coli a fokozott hám 
apoptosissal függ össze és nem a has
haj tószedéssel. Byers, R. J. és mtsai. 
(W ithington University Hospital of 
South Manchester, Manchester, UK): 
Histopathology, 1997,30, 160.

A melanosis coli egy 1857-ből Vir- 
chowtól szárm azó elnevezés, amely
ről az utóbbi idők ultrastructuralis 
vizsgálatai azt sugallják, hogy apopto
sissal elpusztult hámsejtek phagocy- 
tosisával áll összefüggésben. A szer
zők 10 év anyagából retrospective 
kiemelték a m elanosis coli eseteket. A 
nyálkahártyában a pigm entációt 
szem ikvantitatív m ódon értékelték, és

m eghatározták a 100 cryptára vonat
kozó apoptotikus testek számát is. Az 
utóbbit 20 kontrol esetben is m egtet
ték.

A 38 m elanosis colis beteg közül 15 
obstipált, 8-nak hasmenése volt, 13- 
nak nem volt egyik tünete sem és 2- 
nek m indkét tünete fennállt különbö
ző időpontokban. A szorulásos bete
gek mindegyike, továbbá egy hasme- 
néses beteg szedett hashajtót. Az 
apoptosisszám  szignifikánsan m aga
sabb volt a melanosis colis betegek
nél, m int a kontroloknál. Az enyhe, 
közepes és kifejezett pigmentáció 
mellett átlagosan 2,7,3,8 és 0,8 volt az 
apoptosisszám, de a különbségek 
nem voltak szignifikánsak. A m elano
sis coli nagyobb százalékban nem  tár
sult hashajtó szedéséhez.

Az eredm ények arra utalnak, hogy 
a melanosis coli kialakulásában az 
apoptosisnak van szerepe, de ugyan
akkor nem  specifikus jelzője az apo
ptosisnak, amelynek számos oka le
het, köztük a túlzott hashajtó szedés 
is.

Cserni Gábor dr.

Tumorok mitotikus aktivitásának 
vizsgálata. Cross, S. S. és m tsa (De
partm ent of Pathology, University of 
Sheffield Medical School, Sheffield, 
UK) Histopathol., 1996,29,485.

A diagnosztikus és prognosztikus 
kórszövettanban a mitotikus aktivitás 
mérése még mindig a legelterjedtebb 
módja a proliferativ aktivitás becs
lésének. A mitózisszámolásnak lénye
ges szerepe van az em lőrákok diffe
renciáltsági fokának m eghatározásá
ban, a gastrointestialis strom alis tu 
morok és a méh simaizomsejtes tu 
morok dignitásának eldöntésében és 
egyéb tum orok  (pl. meningeomák, 
mesotheliom ák) esetében is prog
nosztikai értékkel bír ez a módszer.

A mitózisszámolás ugyanakkor kö
rültekintést igényel. A m itózisok szá
ma például csökkenhet, ha nem  idő
ben tö rtén ik  a fixálás; ezért a tum oro
kat eltávolításukat követően haladék
talanul fel kell szeletelni és fixálni. 
Közrejátszhat a tum orok heterogeni
tása is: különböző tum orok között 
76%-os lehet a m itózisráták eltérése 
egy közlem ény szerint. Ugyanez a 
közlemény a variabilitást 7%-osnak 
találta azonos tumor különböző blokk -
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jainak metszeteiben és érdekes m ó
don 17%-osnak azonos blokkok kü
lönböző szintű metszetei között. A 
mitózisszámolást érdemlegesen csak 
megfelelő protokoll szerint lehet kivi
telezni. Figyelembe kell venni a m et
szetek vastagságát, a kiválasztott te rü 
letet, a látóterek nagyságát, az egyes 
látóterek kapcsolatát (egymást kö- 
vetőek vagy random  látóterek), a vizs
gált látóterek számát, a tum orszövet 
sejtdússágát... Minden aggály ellenére 
úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben, a 
ru tin  kórszövettanban, a m itotikusan 
legaktívabb területen 10 egymást kö
vető látótérben megszámolt, biztosan 
aznosítható mitózisok száma m egbíz
ható és reprodukálható prognoszti
kus és diagnosztikus inform ációt 
hordoz.

A proliferációt vizsgáló alternatív 
módszerek közül elméletileg a m es
terséges ideghálózatok lesznek a leg
megbízhatóbbak, de ez a ru tinban  a 
nagy anyagi ráfordítás m iatt aligha 
fog elterjedni. A Ki-67 antigén im- 
m unhistochaem iai vizsgálata a mitó- 
zisszámmal korrelál, de ugyanolyan 
hibák lehetségesek az értékelésénél, 
m int az osztódó alakok m eghatá
rozásánál. A PCNA (proliferáló sejt 
nuclearis antigén) im unhistochaem i- 
ai m eghatározása sok esetben jó alter
natíva lehet, de nem minden tum or
ban korrelál a mitózisszámmal... Az 
AgNOR (ezüstözhető nucleolaris or- 
ganizátor régiók) proliferációt jelző 
minősége a módszerek standardizá- 
lásának hiánya miatt a mai napig vita
tott. A thim idin labelling index és a 
DNS-flow cytom etria a rutin  kórszö
vettan számára elérhetetlenek. Ezek a 
módszerek aligha fogják helyettesíte
ni a megfelelő módszerrel kivitelezett 
m itózisszámolást, ami továbbra is a 
legjelentősebb módszere m arad a 
proliferáció megítélésének.

Cserni Gábor dr.

Primer intrapulmonális meningeo- 
mák. Moran, C. A. (D epartm ent of 
Pulm onary and Mediastinal Patho
logy, AFIP, Washington) Cancer, 1996, 
78,2328.

Az ectopiás meningeomák ritkák, de 
jól ism ert elváltozások. A szerzők az 
AFIP 1970-1996 közötti anyagában 
10 intrapulm onális m eningeom át ta 
láltak és ezeket elemezték. Hagyomá

nyos haematoxylin-eosin metszet 
minden esetben rendelkezésre állt, míg 
6 esetben blokkok is voltak, amelyek
ből immunhistochemiai vizsgálatokat 
is tudtak végezni. A betegek (6 férfi, 4 
nő) átlagéletkora 51 év (30-72 év) volt. 
A tum orok 9 esetben tünetm entesek 
voltak, ru tin  röntgenvizsgálat során 
fedezték fel őket. Egy betegnél 45 napja 
fennálló köhögéssel állt összefüggés
ben a daganat. Központi idegrendszeri 
meningeoma nem szerepelt az anam- 
nesisben; egy betegnél 7 évvel a tüdő
elváltozása után intracranialis m enin
geomát is találtak.

A daganatok 1,5-4 cm átm érőjűek, 
homogen fehér metszlapúak voltak. 
Hét daganat transitionalis meningeo- 
mának felelt meg. Közülük 5-ben 
psam m om a testek, 2-ben microcystás 
területek, 1-ben xanthomasejtek és fo
calis cellularis atypia és 1-ben csont - 
metaplasia volt. Három tu m o r fibro
sus meningeom ának felelt meg. Széli 
részükön kis transitionalis meningeo- 
mára jellemző terület is volt. A da
ganatok egyikében sem találtak mito- 
sist, necrosist és/vagy vérzést. A kör
nyező tüdőszövetben nem  voltak 
meningothelialis csomók. M ind a 6 
vizsgált tum or vimentin és epithelialis 
m em brán antigen (EMA) pozitivitást 
adott. Érdekes módon 1 transitionalis 
és 1 fibrosus meningeoma CD-34 po
zitivitást is mutatott. A keratin , des- 
min, S-100 és Vili-faktor negatív volt a 
vizsgált tumorokban. Követéses ada
tok (1 hó - 24 év) csak 7 betegnél álltak 
rendelkezésre: 6 beteg egészséges, míg 
1 cerebrovascularis történést követő
en meghalt, 20 évvel a tüdőm enin- 
geoma felismerését követően.

A szövettani differenciáldiagnosz
tika szempontjából keratin pozitív 
orsósejtes intrapulm onalis thym om a, 
a gyakorlatilag EMA negatív localis 
fibrosus tum or, a cellularis atypiát 
mutató, mitosisokat tartalm azó mo- 
nophasisos synoviosarcoma és a sok 
monomuclearis lobsejtet és xantho- 
masejteket tartalmazó gyulladásos 
pseudotum or jönnek szóba. A klini- 
kopathológiai kép és adatok mellett 
az EMA és vim entin reactió segíthet a 
diagnosis megerősítésében.

Cserni Gábor dr.

Új adatok az emlő radiológiailag fel
ismert laesioinak szövethenger-biop- 
siáiról. Nguyen, M. és mtsi. (D epart

m ents of Surgery, Radiology, M athe
matics and Pathology, UCLA, Califor
nia) Cancer, 1996, 78,2340.

Újabban a hengerbiopsiák vonzó al
ternatíváját adják az excisios sebészi 
biopsiáknak, nem m egterhelőek, nem 
hagynak heget és kevésbé költsége
sek. Több tanulm ány szerint a tűvel 
vett hengerbiopsiák kellő szenzitivi- 
tással és specificitással b írnak. Mivel 
sok orvos szerint az az egyetlen elfo
gadható, ha a m am m ographiával 
(MG) kim utatott laesiokat eltávolít
ják, ezért számos nő napjainkban és 
benignus betegség m iatt kerül m űtét
re.

Az UCLA Medical Centerben a MG-s 
laesiokat a szokásos 5 csoportba 
szokták sorolni (1./ negatív, 2./ benig
nus, 3./ valószínűleg benignus, 4./ ma- 
lignitásra gyanús, 5./ m alignitásra 
nagyon gyanús). Az utóbbi két cso
porto t tekintették biopsiára kifeje
zetten alkalmasnak, m íg a valószí
nűleg benignus laesiok esetén csak a 
nagyon aggódó nőknél vettek biop- 
siás tűvel szövetmintát. A szerzők 2,5 
év alatt 408 betegből vett 431 biopsiát 
elemeztek. 378 biopsiát MG-s stereo- 
taxiával, 53-at ultrahang vezérléssel 
vettek. A szövettani és radiológiai le
leteket hetente vetették össze. Malig
nus szövettan esetén definitiv sebészi 
kezelést indikáltak. Atypusos ductalis 
hyperplasia (ADH), illetve discordans 
szövettani és radiológiai kép esetén a 
m alignitásra igen gyanús csoportban 
excisios biopsiát ta rto ttak  indokolt
nak, m íg concordáló és benignus lele
tek esetében MG-s követést ajánlottak 
6 havonta. A valódi és ham is pozitív, 
valam int a hamis negatív hengerbiop- 
siás m intákat a sebészi biopsiák alap
ján m inősítették, míg a valódi negatív 
eseteknél a sebészi biopsiás vagy rad i
ológiai követéses eredm ényeket egy
aránt figyelembe vették.

179 m alignusnak m inősített hen- 
gerbiopsiából 178-at igazolt az azt 
követő sebészi beavatkozás szövetta
na. 239 benignusnak m inősített hen- 
gerbiopsia esetén 25 betegnél történt 
m űtét; 3-nál malignus elváltozás iga
zolódott. Utóbiaknál a m űtét indiká
cióját az képezte, hogy a biopsiás szö
vethenger nem tartalm azta a MG-n 
leírt meszesedést. Követés 18 esetben 
nem történt, a fennm aradó 195 eset
ből 1 m utatott változást 9 hónappal 
később a MG-n; itt m űtét m alignitást 
igazolt. ADH diagnosisa esetén a se-
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bészi eltávolítás 4,1 és 8 esetben e red
ményezett malignus, atypusos, illetve 
benignus eredményt. A MG-n térim é 
és m eszesedés együttes jelenléte jelez
te leginkább a malignitást.

A biopsiás eljárás magas specifici- 
tású és szenzitivitású a felmérés alap
ján is. Szövődménye nem volt. Az iro 
dalmi hivatkozások teljesen hasonló 
adatokat ismertetnek.

A hengerbiopsia előnye, hogy 
1./ nem  hagy külső és belső heget, 2.1 
kevésbé fájdalmas, 3./ kisebb az an 
aesthesia kockázata, 4./ a kezelés terve
zését teszi lehetővé prognosztikai té 
nyezők (pl. horm onreceptorok) m eg
határozásával, és 5.1 olcsó. Az eljárás 
hátránya, hogy 1./ a biopsia eltávo
líthatja a meszesedés egészét és ezáltal 
a laesio a későbbiekben localisalha- 
tatlan m arad, 2.1 hosszú távon ism e
retlen a malignitás kockázata. A 
hengeres biopsiavétel ellenjavallt, ha 
1./ az elváltozás malignitásra nem  
gyanús, 2.1 a beteg a laesio teljes eltá
volítását óhajtja, 3./ a radiológiai elté
rés nem  biopsiázható, 4./ a beteg nem  
képes mozdulatlanul m aradni a b iop
siás asztalon.

A hengerbiopsiák vétele megfelelő 
és biztonságos eljárás a MG-val felfe
dezett laesiok diagnosztikájában. Bár 
sok sebész szerint jobb a fagyasztásos 
diagnósis ilyen laesiok esetén, de a 
negatív fagyasztásos eredm ény sem 
garantálja a laesio benignitását.

Cserni Gábor dr.

SEBÉSZET

A „streptococcal toxic shock-like synd
rome,, mint ritka sebészeti kórkép.
Willis, S. és mtsai (Chirurgische Kli
nik der RWTH Aachen). C hirurg, 
1997,68,40.

56 éves asthm ás és alszárfekélyes fér
finek reggelre hirtelen erős bal oldali 
alszárfájdalm ai lettek, 40 °C láz, h i
degrázás, hányás és légszomj k ísére
tében. Orvosa pneumoniának vélte és 
antibiotikum ot rendelt. A nap folya
mán rom lott az állapota, vérnyom ása 
70 H gm m -re esett. Kórházba vitték. 
Másnap keringési, légzési és veseelég
telensége lépett fel, magas lázzal. A rtg. 
vizsgálat a jobb középső tüdőlebenyben 
beszűrődést és kétoldali pleura-izzad- 
mányt jelzett. DIC-et,laktát-acidosist és 
leukocytosist is észleltek. A bal alsó vég

tagja a lágyékig megduzzadt, bőre k i
pirult és gázképződést tapintottak. A 
comb széles sebészi feltárása után kiter
jedt elhalt zsírszövetet találtak és benne 
Streptococcus pyogenest mutattak ki. A 
beteg az ötödik napon meghalt.

36 éves, előtte egészséges férfi jobb 
alszárán felszínes karcolás után phleg
mone keletkezett, amelyben S. pyoge
nest mutattak ki. Egy hét múlva került a 
szerzők ambulanciájára. Nyugalomba- 
helyezés, hűtés, antibiotikum és helyi 
kezelés után jelentős javulás állt be, de a
8. nap hirtelen 39 °C láza és jobb oldali 
alsó végtag fájdalmai léptek fel. A seb 
környéke és a jobb comb mellső része 
megduzzadt, piros lett, i. v. antibiotiku
mot adtak. Másnap shock, DIC, tüdő- és 
veseelégtelenség alakult ki. A jobb 
comb sebészi megnyitása nekrotikus 
fasciitist talált, benne S. pyogenest. 
Maximális intenzív kezelés közben (i.v. 
antibiotikum, oxigén-belégzés, haem o
dialysis, katecholaminok) májelégte
lenség és septikus myokarditis is fel
lépett. 16 sebészi revizió és nekrektomia 
után a beteg állapota két hét után 
kezdett javulni. Meggyógyult.

A streptococcusok „A” csoportjába 
tartozó S. pyogenes számos infekciózus 
és nem-infekciózus betegség kórokozó
ja lehet, amelynek spektruma kiterjed
het az enyhe pharyngitisektől, az im- 
petigón, erysipelason és scarlaton át a 
gyermekágyi lázig és pneumoniáig. A 
nem infekciózus betegség megnyilvá
nulhat erythem a nodosumban, akut 
rheumás lázban és akut poststrepto- 
coccus-glomerulonephritisben.

Az utóbbi években több bagatell 
sérüléshez csatlakozó S. pyogenes által 
okozott súlyos kórképről számoltak be, 
egyébként egészséges felnőttekben k ü 
lönböző neveken: „toxic shock synd
roma” „streptococcal toxic shock-like 
syndrome” (TSLS), „toxic shock-like 
syndrome” „toxic streptococcal synd
rome”. A kórképre jellemző a magas 
láz, a kiütés és az órákon belül kifejlődő 
shock és MOF (Multiple Organ Failue). 
Kb. 30% mortalitással jár.

A TSLS kritériumai: A S. pyogenes 
kimutatása, a 90 Hgmm érték alatti sys- 
tolés hypotensio és legalább kettő a kö
vetkező tünetcsoportokból: vese-, máj, 
tűdőelégtelenség, felhasználásos coa- 
gulopathia, generalizált erythémás, ill. 
hólyagos bőrkiütések és lágyrész- 
nekrosisok.

E syndrom ának a megszaporodását 
az utóbbi években a streptococcusok 
megváltozott pathogenitására és viru-

lentiájára vezetik vissza, amelyek kü
lönböző antigenitású és biológiai hatá
sú anyagokat termelnek.

A betegek ellátásában igen fontos az 
antibiotikumok mellett a minél koráb
ban elvégzett aggresszív és ha kell, is
mételt sebészeti ellátás.

Ref.:A sejtszintű védekezést „állam az 
államban,, szervezetek látják el bioki
bernetikai törvények irányításával. Az 
irányítás egyik mechanizmusa az infor
matikán nyugvó szabályozás és ezt al
kalmazza a protektiv immunreakció, a 
helyi gyulladás-felismerő immunglobu
linok, ill. adhaesiós molekulák közremű
ködésével. Ha e két módszer meghiúsul, 
a vezérléssel irányított SIRS, az általá
nos gyulladás igyekszik a fertőzést 
leküzdeni az örökölt genetikai prog
ramjával, miközben különböző élettani 
folyamatok kaszkádjai gátlás nélkül ak
tiválódnak. Ha az utóbbi is sikertelen, a 
túlélés végső lehetősége a törvényen 
kívüli állapot, a MOF regresszív-dez- 
organizáló kísérlete. Az ARDS, az akut 
vese- és máj elégtelenség, a DIC, stb. 
folyamán a szervek megszakítják a 
funkcionális kapcsolataikat a gazdával. 
(Az üldözött gyík elhagyja a farkát. A 
méhek kizavarják a heréiket, hogy át
vészelhessék a telet. A rabló méhektől 
megtámadott méhcsalád vesztes tagjai 
átpártolnak az ellenséghez.)

A toxikus shock syndromában az ese
mények felgyorsulnak és egy időben ész
leljük az összetorlódott helyi gyulladás, 
a SIRS és a MOF klinikai jeleit.

Kollár Lajos dr.

Haemobilia cholecystolithiasis mel
lett, mint masszív felső gastrointesti
nalis vérzés ritka okozója. Ritz, J. R és 
mtsai. (Abteilung für Allgemein-, 
Gefäss- und  Thoraxchirurgie, Univer
sitätsklinikum  Benjamin Franklin, 
FU Berlin). Chirurg, 1997, 68,87.

85 éves férfi 3 napos ikterus, jobb 
oldali epigastriális fájdalmak és ism é
telt szurokszéklet miatt került a kli
nikára. Feltűnő volt a beteg anaem iá- 
ja. HB 6,5 g/dl, HKT 18,5%, GOT 87 
U/1,AP 1519 U/l,gam m a-G T 639 U /l, 
összbilirubin 82 mikromol/1, amylase 
1375 U /l. A has sonographiája chole- 
cystolithiasist mutatott. Endoszkóp
pal nem találták meg a vérzés okát. 
Időközben egy újabb transzfúziót 
igénylő H b-esés miatt az arteria  me
senterica sup. és inf. angiographiája
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mellett döntöttek, amely az arteria 
cystica ellátási területében kontraszt
anyagkilépést jelzett az epehólyagban.

Az elvégzett laparotom ia feszes, 
vérrel telt epehólyagot talált és benne 
12 mm átm éretű, egyenetlen felszínia, 
helyenként éles szélű konkrem entu- 
mot, amely többszörös eróziókat oko
zott az epehólyag falán. Cholecys- 
tektomia után a beteg a 10. nap haza
mehetett.

A haemobilia a vérerek és az epeu- 
tak közötti kóros összeköttetés, be
vérzés a hepatobiliaris rendszerbe. 
Leggyakoribb kiváltója valamely in 
vazív diagnosztikai eljárás vagy trau 
ma, ritkábban gyulladásos folyamat, 
éranomália, daganat, coagulopathia 
és epekő. Esetünkben az arteria  cysti
ca arrosiója váltotta ki a vérzést.

A haemobilia klinikailag ikterus, 
görcsös epigastrialis fájdalm ak és 
szurokszék triászban szokott m egje
lenni. Az epeutakba vér és véralvadék 
kerül, következményes pangásos sár
gasággal. A tünetek interm ittálva je
lentkeznek. A vérzés okát legbiztosab
ban a truncus coeliacus szelektív an- 
giographiája mutatja ki. Lethalítása 
kb. 55%. A gyógyítását az alapbeteg
ség határozza meg.

Kollár Lajos dr.

65 éves em ber lágyéksérvvel. Wantz, 
G. E. (Div. vision of General Medicine 
and Primary, Care. Beth Israel 
Deaconen Medical Center, East 
Campus, 330 Brookline Ave, LY 339, 
Boston, MA 02215, USA [E.Ü. 
H artm an MS.]): JAMA 663.277.1997.

A méltán világhírű JAMA „Clinical 
crossroad,, c. fejezetében betegek és 
orvosok „konferenciájának jegyző
könyvét” nyújtja át az olvasónak.

Különösen manuális szakm ákkal 
foglalkozók körében számtalan k ér
dés m erülhet fel egy-egy eset kezelése 
kapcsán. A kétkedés, a m űtét ténye és 
mikéntje leginkább az idősebb, kísé
rőbetegségektől terhelt betegek gyó
gyításában, benignus betegségekben, 
választott m űtétek során m eghatáro
zó.

Nem hiszem, hogy ebben az eset
ben a referens feladata az lenne, hogy 
a konferencia részletes lefordításával 
untassa az olvasót. Sebész kollégák 
tudói, hogy nem  könnyű legjobb lel
kiismerettel tanácsot adni egy idősebb

-  mondjuk hypertonias, diabeteses-be- 
tegnek, akit jelen esetben a JAMA is be
mutat, hogy mérsékelt panaszokat oko
zó, évtizedek óta fennálló, könnyen re- 
ponálható inguinalis sérvének műtéti 
megoldása javallható-e? Ha úgy dön
tünk, hogy igen, milyen m ódon. Lapa- 
roscoppal, „nyitott” műtéttel? Utóbbi 
esetben melyik típusú megoldást 
válasszuk? Legyen-e narcosis, spinalis 
érzéstelenítés, vagy lokális anaesthesia? 
Mely kérdéseket kell fentiek közül rész
letesen megbeszélni a beteggel?

Ezeken az általánosságban is elgon
dolkoztató dolgokon kívül a közle
mény egyúttal ügyesen állást foglal a 
témakörbe vágó sebészeti kérdések vo
natkozásában. A laparoscoppal végzett 
sérvműtéteket lényegében nem  támo
gatja. Egyedül a sebgyógyulás ered
ményeit tekinti jobbnak, m int hagyo
mányos m űtét esetében. Egyébként a 
szövődmények magasabbak, bár meg
jegyzi, hogy a technikai felkészültség és 
gyakorlat előrehaladtával nyilván ezek 
csökkenni fognak. Kellő „távolság hiá
nyában” a recidiva arány még megbíz
hatóan nem  mérhető fel. A nyitott m ű
téteknél a Shouldice-reconstructiót ré
szesíti előnyben. Míg m inden egyéb 
módszernél a recidiva arány 4-6%  át
lagosan, ennél a típusnál 1-2% között 
mozog. Torontóban a Shouldice által 
alapított kórházban az elmúlt 50 évben 
ezzel a módszerrel 215 000 műtétet 
végeztek 0,6%-os recidiva aránnyal. 
10000 m űtétre jutott egy halálozás 
(0,01%). Medico-financiális vonatko
zások tekintetében nincs érdem i kü
lönbség a laparoscópos és a „nyitott” 
módszer között. Hozzászólásokban fel
hívják a figyelmet, hogy az elektív in
guinalis sérvműtétek 95%-át am bu
lanter „one-day surgery” keretében 
végzik amitől a költségek egyértelmű 
csökkenése várható.

A közlemény „happy end”-el zárul, 
mert a kérdéses beteg átesve a m űté
ten panaszm entes lett, életmínisőge 
saját véleménye szerint sokat javult.

[Ref: A dilemma változatlan ma
rad! A közlem ény értéke, hogy segít 
egy újfajta gondolkodási m ód kialakí
tásában, mely szerint alternatívák vá
laszthatósága esetén a beteggel törté
nő igen alapos és részletes konzultáció  
hozhatja meg az elvárható legjobb 
eredményt, mely egyúttal a beteg szá
mára is a legelőnyösebb.]

Sugár István dr.

Prim aer és secundaer m ájdaganatok 
sebészi kezelése. Broelsch., C. E., 
Knoeffel, W. T., Gundlach, M. és mtsai 
(Abt. Allgemeinchirurgie, Chirurg, 
Kiin., Univ.-Krkh. Eppendorf, Ham 
burg) PRAXIS, 1997,86., 91.

A focalis nodularis hyperplasia 
(FNH) és a hepatocellularis adenom a 
(HA) a leggyakoribb jóindulatú m áj
daganatok közé tartoznak, ellátásuk
ban a szemlélet igen eltérő, a rendsze
res ellenőrzéstől a rutinszerű sebészi 
megoldásig terjed. Ha a m űtét során 
kerül az FNH észlelésre, akkor -  
am ennyiben nem túl nagy és periphe- 
riás localisatiójú -  akkor en-passant 
resectióra kell törekedni. Nagy és m é
lyen elhelyezkedő tum oroknál ele
gendő a szövettani igazolás -  viszont 
tünetek, növekedés, kétes hisztológia 
esetén a m űtét elvégzendő. A HA ál
talában tüneteket okoz és ezért a 
m űtét javasolt. A m űtét típusa locali- 
satiótól függően az ékresectiótól az 
anatóm iai egységeket figyelembe ve
vő m ájresectión át az enucleatiót, il
letve egyes esetekben a hepatectom iát 
és m ájtransplantatiót is magában 
foglalja.

A haem angiom a prevalenciája 
5-7%. Tüneteket ruptura, infarctus, 
abscessus, a környező szervek nyo
mása révén okozhat, de ezek rend
kívül ritkák. Itt is alapvető a pontos 
képalkotó diagnosztika és a gastroin
testinalis tractus vizsgálata. A m űtét 
csak biztosan a haem angiom a által 
okozott tünetekben javasolt, ami az 
összes eset kevesebb, m int 10%-a, 
m űtétére hasonlók vonatkoznak,
mint az FNH és HA esetén leírtak.

A máj prim aer m alignus daganata 
a hepatocellularis carcinom a (HCC). 
Sajnos ritka, hogy a cirrhotikus m áj
ban kialakuló elváltozás elég kicsi és a 
m ájfunctio elég jó legyen ahhoz, hogy 
a resectiót elvégezhessék. Ép máj 
és/vagy kom penzált cirrhosis esetén 
resectio u tán  a hároméves túlélés 
80%, a recidívamentesség 3 év m últán 
40%. A kiterjedt tum orú, korlátozott 
májfunkciójú betegeknél a máj eltá
volítása és transplantatio  jöhet szóba. 
Általában az I. és а II. stádiumban 
végzik el, a IIIA stádium kérdését vizs
gálják. Gondos selectióval a három 
éves túlélés itt is elérheti a 80%-ot.

A cholangiocellularis carcinom a 
(CCC) esetében is a resectio adja az 
egyetlen potenciális esélyt a gyógyu
lásra. A rosszabb prognózis oka a da-
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ganatok késői felismerése ( tü n e t
szegénység), a gyors növekedés és a 
korai, sokszor occult m etastatisatio. A 
transplantatio  nem javasolt és a resec- 
tiónak is csak a II. stádium ig van 
értelme, így 40%-os három éves tú l
élés érhető el.

A másodlagos tumorok közül a 
colorectalis carcinomák m etastasisai 
esetén a resectio a leghatékonyabb 
módszer, melynek feltételei a követ
kezők: extrahepatikus m anifestatiók 
hiánya, kellő biztonsága zóna (1 cm, 
vagy nagyobb) a metastasis resectiója 
során, a megmaradt máj kellő func- 
tiója, lehetőleg anatómiai resectió. 
Azoknál a betegeknél, akiknél az á t
tétek csak egy lebenyben jelentkez
nek, vagy a kellő radikalitás b iz tosít
ható, az ötéves túlélés 40, a tízéves 24 
és a húszéves 18%. Adjuváns thera- 
piás m ódszerek alkalmazásával az 
eredm ények javíthatók.

A neuroendocrin tum orok áttétei 
esetén hasonló feltételek m ellett 
ugyancsak kurativ resectió lehetsé
ges. Ha erre nem adottak a feltételek 
és a betegnek panaszai vannak, akkor 
som atostatin, chemotherapia (Strep- 
tozotocin és 5-FU), illetve em bolisa- 
tiós kezelés jöhet szóba, he ezek nem 
elegendők és extrahepatikus tum or 
biztonsággal kizárható, a tran sp lan 
tatio is szóba jöhet, ellenkező esetben 
-  az életminőség javítására -  a m áját
tétek palliativ műtété („debulking”) is 
megkísérelhető.

Egyéb tum orok áttéteiben ugyan
csak m egkülönböztethetjük a kurativ 
palliativ célú metastasectomiát, de az 
irányelvek itt nem ilyen egységesek, 
m int a colorectalis carcinom ák ese
tében, az indikáció erősen ind iv idu
ális. Jelenleg kurativ m űtét leginkább 
W ilm s-tum or és hypernephrom a ese
tében végzett, de végleges következ
tetések még nem vonhatók le.

Pikó Béla dr.

Az őrségben levő nyirokcsom ó biop- 
sia helye a m anim acarcinom a keze
lésében. Van De Velde C. J. H. 
(Leiden): Ned. Tijdschr. Geneesk. 
1996,140,2223.

M orton és mtsai írták le 1992-ben az 
u.n. őrségben levő nyirokcsom ó biop- 
siát (az első draináló nyirokcsom ó, 
őrszem  csomópont, „sentinel node”), 
szerepét a melanoma betegeknél,

hogy m egállapítsák a nem  tapintható 
nyirokcsomóknál a regionális nyirok- 
csomódissectió szükségességét. A tech
nikájában radioaktív nyomanyagot, 
vagy festékanyagot fecskendeznek a 
tum orba, az „őrszem nyirokcsom ó” 
láthatóvá válva eltávolítható. A regio
nális nyirokcsomó dissectió csak 
azoknál szükséges, akiknél tum orsej
tek m utatkoznak az őrtálló nyirok
csomóban, ezáltal elkerülhető, hogy 
m indenkinél elvégzendő legyen a 
nagy m orbiditású dissectió. A tapasz
talatok az őrtálló nyirokcsomó biop- 
sájával kedvezőeknek bizonyultak 
Hollandiában, m egbízhatóan tü k rö 
zik a regionalis nyirokállomás ál
lapotát. De a legfontosabb kérdés, 
hogy a m elanom ás betegeknél előnyt 
jelent-e a nyirokcsomótoilet. Az eddi
gi vizsgálatok nem  m utattak ki tú l
élési előnyt, ha összehasonlítják a vá
rakozási eredményeket a tapintható 
nyirokcsomó-kivétellel elért ered
ménnyel. Jelenleg folyamatban van 
egy új random izált prospektiv vizs
gálat a m elanom ásoknál végzett nyi
rokcsomó dissectió értékének m egál
lapításához. Lehet, hogy az eredm é
nyek ism eretében rutinszerű lesz ez 
az eljárás. Közben az „őrségben” álló 
nyirokcsomó biopsiáját más solid tu 
m oroknál is alkalmazzák, többek kö
zött a gyakran jelentkező m am m acar- 
cinománál. Itt m ár más a helyzet. A 
hónalji nyirokcsom ótoilet hozzátar
tozik a standard  kezeléshez, m ert k i
mutatja a m etastasisokat, melyek 
megléténél az adjuváns rendszerthe- 
rapia kerül alkalmazásba (horm o
nális vagy chem otherapia). A hónalji 
nyirokcsomótoilet hozzátartozik a 
standardkezeléshez és therapiás ha
tása 40%-os. Megfordítva: ha az őrsé
gen levő nyirokcsomó jóslási értéke 
bizonyított, a szükségtelen m orbidi
tás elkerülhető és ez a beavatkozás 
árában is megnyilvánul. A festék pre- 
operatíve adva kim utatja a m etasta- 
sist. 5 tapintható hónalji nyirokcso
mós betegnél 3 m etastais állt fenn, de 
2-nél nem  m utatkozott az őrségben 
levő nyirokcsomó. Ez m utatja a pal
patio megbízhatóságát. Az őrtálló 
nyirokcsomó nem  m utatkozott m eg
bízhatónak 22 betegnél, akiknél nem  
volt tapintható nyirokcsomó, az ered
mény viszont 100%-os volt. Egyéb
ként a klinikán, ahol sok m am m a- 
carcinom át kezelnek, másfél év alatt 
27 betegnél alkalm azták a színjelzéses 
őrnyirokcsom ó kim utatást. A rad io 

aktív anyag befecskendezésével való 
őrnyirokcsomó kimutatást előnyö
sebbnek vélik a kutatók, de ez sem 
mindig megbízható, még a m űtét köz
beni sugárdetectióval sem. Ezekkel a 
beavatkozásokkal azonban csak 65%- 
ban lehetett az őrtálló nyirokcsomót 
felismerni. Technikai nehézség a szín
anyag befecskendezésénél a festőanyag 
szétterülése a vizsgálatnál: m ost azt 
fogják vizsgálni, hogy negatív ered
mény esetén fordul-e elő metastasis. A 
biopsia csak bizonyított mammacarci- 
nománál bizonyító, nem tapintható át
tételnél, ha az őrtálló nyirokcsomó 
nem mediálisan, vagy centrálisán he
lyezkedik el. Virchow 1863-ban írta le 
elméletét, mely szerint a regionalis nyi
rokcsomó gátat képez a rák szétáradá- 
sának. Ezt századunk hatvanas éveiben 
megcáfolták. A tumorsejtek átáradhat
nak a nyirokcsomókon, anélkül, hogy 
ott befészkelődnének, a gátlás tehát vi
tatott. Átugró metastasisok gyakran 
fordulnak elő a nem tapintható hónalji 
nyirokcsomóknál. Általában a betegek 
20%-ánál fejlődik ki a hónaljban a tu 
mor, 3 éven belül a műtét után és egy 
amerikai eredmény szerint a betegek 
5-10%-a gyógyul hónaljtoilet után, 
ezért arany-standard a betegeknél a 
hónaljtoilet. Ennek is van morbiditása: 
seroma, fájdalom, lymphoedema, külö
nösen gyakran olyankor, ha az adequat 
nyirokcsomótoiletet követi a hónalj fe
lesleges besugárzása. Akiknél nincsen 
tapintható hónalji nyirokcsomó, az 
őrtálló nyirokcsomó biopsiája további 
vizsgálatot érdemel. Egy újabb eljárás
sal, a lymphoscintigrafiával kutatnak 
több holland klinikán az őrtálló nyi
rokcsomó bizonyításához. Addig is a 
hónalji nyirokcsomótoilet megtartja 
vezető helyét a praxisban.

Ribiczey Sándor dr.

Acut passage panaszok, melyeket 
spontán in tram urális oesophagus 
rup tu ra  okozott. Linskens R. K. és m t
sai (Alkmaar, Amsterdam): Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1996,140,2243.

Ha a beteg egy corpus alienum, vagy 
maróanyag lenyelése után retroster- 
nalis fájdalm at érez, dysphagiás pana
szai vannak, az oesophagus sérülése a 
differentiáldiagnózis elején szerepel. 
Ha azonban provokálás nélkül jelent
kezik a fájdalom , a diagnózis bizony
talan. Egy ilyen esetüket ism ertetik.
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A 44 éves nő, a fájdalomtól megha
jolva jelentkezett, az előző nap étkezés 
közben keletkezett igen nagy retros- 
ternalis peracut fájdalom miatt. Ezután 
lehetetlen volt folytatni az étkezést, az 
ivás sem volt lehetséges. Egy ízben a 
nyálkán kevés vércsíkot észleltek. Cor
pus alienumot nem mutatott ki a rtg, 
temp. 38°C, nem volt subcutan vagy 
mediastinalis emphysema, a sialorr- 
hoea az oesophagus felső proximalis 
részében mutatott obstructióra. Az 
acut fázisban tartózkodtak az oeso- 
phagoscopiától. A rtg. vizsgálat vízben 
oldható kontrasztanyaggal a pars cri- 
copharyngeatól a M. constrictor pha
ryngis inferiorig radiolucens szabadon 
fekvő mucosaárnyékot mutatott. A ste- 
nosist valószínűleg intramuralis hema
toma okozta alul. A dg: spontán hossz
irányú intramuralis ruptura az oeso- 
phagusban. A th: totalis carentia, i.v. an- 
tibioticumok, a savnélküliség elérésé
hez Eh antagonisták szedése. Az első 
napokban csökkent a sialorrhoea, a 
temp, normálissá vált, a rtg. ismételés- 
nél ismét mutatta a mucosaárnyékot, 
mely változatlan, fixált volt, de bizonyos 
mozgást mutatott. A diétát folyékony 
világosszínű táplálék képezte, 1 hét 
múlva endoscopos felvétel a mucosa 
laceratióját mutatta, stenosis azonban 
nem volt kimutatható. 8 nap múlva a 
beteget panaszok nélkül kibocsájtották. 
A spontán intramuralis oesophagus- 
ruptúra a longitudinalis mucosa dis
sectio révén állt elő, perforatio nélkül.

1968 óta több ízben leírták. A kor
ral együtt szaporodik, nőknél gyako
ribb. A retrosternalis fájdalom, néha he- 
matemesissel, odynophagiával, dys- 
phagiával, globus érzéssel jelentkezhet. 
Oka ismeretlen, hacsak hányás, trauma, 
gyógyszerszedés, maró anyag lenyelése 
vagy corpus alienum nem szerepel. 
Ism ert a Borhaave syndrom a; a dg- 
ben a rtg. vizsgálat áll első helyen. 
Totalis carentia, a láz és a dysfagia 
megszűnéséig javasolt. 2-6 héten be
lül várható a spontán gyógyulás. Eset
leges fibrotisatió utáni stenosis endo
scopos dilatatióval kezelhető.

Ribiczey Sándor dr.

PSYCHIÁTRIA

A Nemzeti Depresszió és Mániás-dep
resszió Társaság közös nyilatkozata a 
depresszió alulkezeltségéről. H irsch
feld, R. M. A. és mtsai (Dep. of

Psychiatry and Behavioral Sciences, 
Univ. of Texas Medical Branch, 1200 
Graves Bldg, Galveston, TX 
77550-2774): JAMA 1997, 277,333.

A depressziós zavar, beleértve az epi
zodikus major depressziót és dys- 
thym iát, egyike a leggyakoribb beteg
ségmegnyilvánulásoknak. Az USÄ- 
ban prevalenciájuk a férfiak körében 
15, a nők  körében 24% -ra tehető, elő
fordulási gyakoriságuk növekvő; a 10. 
leggyakoribb betegségkategóriaként 
tartják  számon.„Vészességét” számos 
körülmény, közte nagy arányban idült 
jellege, relapszus-hajlama, epizódjai
nak hosszú időtartam a, érintettjeinek 
pszichoszociális és fizikai m egrendü
lése, nyomában munkaképtelenség, 
rárakodóan pl. alkoholizmus, kifejle
teként pedig szuicidium és idő előtti 
halál hatványozza. Új keletű, ám „kon
zervatív” becslés szerint az Államok
ban a terhére évente írható gazdasági 
kár 43 Mrd. UD-ra rúg. Ebből a direkt 
(gyakorlatilag csupán kezelési) költ
ségek 12, az indirekt kiadások/károk 
31 M rd-ben határolhatok be. Utóbbi 
tételből 8 M rd-ra becsülhető az idő 
előtti halálozás, 23 M rd-ra pedig a 
keresőképtelenség és munkahelyi 
csökkent produktivitás m iatt meg 
nem term elt nem zeti jövedelem 
szám lájára írható kár. (Összevetésül: 
az AIDS 66, a koszorúér-megbetege
dések 43, a krónikus tüdőbetegségek 
18 M rd. USD/év m érhető anyagi kárt 
okoznak, hasonlóan becslés szerint az 
USA-ban.)

A depressziók és bipoláris affektiv 
zavarok (mélyen) alulkezeltsége -  35 
évvel annak utána, hogy a hatékony 
(és jól bizonyítottan költséghaté
kony!) kezelés rendelkezésre áll! -  je
lentős tényezője a következményes 
gazdasági károknak. E gordiuszi cso
m ót átvágandó, a National Depressive 
and Maniac-Depressive Association 
(NDMDA), 1996. január 17-18-ára, 
egy „konszenzus panel”-t hívott élet
re, egészségpolitikusokból, kliniku
sokból, páciensekből és családtagjaik
ból, stb. -  a lehető legszélesebb közvé
leményből alakítva ki a szakértők kö
rét. Hirschfeld, M. R. A. töltötte be a 
konferencia elnöki tisztét. A diagnó
zis, az epidemiológia, a kezelés, vala
m int a kezelési költségek kérdéseit a 
világirodalm i adatok tükrében is 
mérlegre téve, 6 kérdéscsoportot vet
tek tüzetesen górcső alá, kruciális kér
désként választva, hogy m iért a sza

kadék a kezelés (rendelkezésre álló) 
lehetőségei és valósága között, ill. mi 
m ódon lehet e szakadékot „szűkíte
n i”?

A tanácskozás eredm ényeit összeg
ző „Consensus Statement”-ben ada
tok sokaságát sorakoztatják, amelyek 
m ind az általános populációban elő
forduló, m ind az elsődleges ellátás
ban, de a szakszolgálatban „kezelt” 
depressziósoknak is mélyen alulke- 
zeltségét bizonyítják. Tételesen veszik 
szám ba azokat a körülm ényeket, am e
lyek e helyzetet terem tik -  abban a 
korban, amikor e betegségcsoport ke
zelésének költséghatékonysága továb
bi bizonyításra nem szorul. Pontokba 
szedve fogalmazzák meg az ellent
m ondásos helyzet feloldását célzó 
javaslataikat. Míg az „inform ációs 
szakadék” telődését-szűkülését sok 
más (közte: szűkebb közösségi) prog
ram on túl a tömegtájékoztatás (akár 
teljes m űsoridejű televíziós progra
m okkal) nagym értékben segítheti és 
a páciens-inform áció is szám os meg
oldást kínál, addig az elsődleges el
látás orvosait (beleértve a családor
vost, nőgyógyászt, stb.) nem csak a 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical 
M anual of Mental Disorders, Fourth 
Edition) egy külön, szám ukra kifej
lesztett változatával szerelheti/szereli 
fel az APA (American Psychiatric 
Association), de a depresszió korai 
kiszűrésére alkalmas kérdőivekkel is; 
a pszichiátereknek ugyanakkor fi
gyelmébe ajánlja, hogy m i értendő  a 
kor nívóján adekvát antidepresszáns 
kezelésen (akár az antidepresszáns 
szer fajtáját és dózisát illetően, akár a 
kezelés időtartam ának tekintetében; 
akár pszichoterápiával kom bináltan, 
akár attól függetlenül tö rtén ik  a keze
lés; akár unipoláris, akár bipoláris 
betegségform a terápiájáról van is 
szó).

Számos részlet mellőzésével (vége
zetül): szükség van ugyanakkor új 
terápiás eljárások kifejlesztésére és 
k ipróbálására -  különösen olyanok
ra, amelyek nagyobb eredm énnyel ke
csegtetnek, ha a depressziós páciens 
többes megbetegedésben (így pl. al
koholizm usban, rákban vagy AIDS- 
ben i s ) szenved.

[Refi: A  teljességre törekvő helyzet- 
értékelést nyújtó és a „szakadék szűkí
tése” érdekében a stratégiai célokat is 
valószínűsíthetően hiánytalanul fe l
sorakoztató „consensus sta tem en t”, 
teljes terjedelmében, számos hazai
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szakembernek (a tömegtájékoztatás 
irányítóinak is) figyelmére érdemes. 
Hogy egy hasonló felállású hazai ta
nácskozótestület hasonló nyilatkozata  
mely külöbözó'ségekkel látott volna  
napvilágot, arra nézve csupán talál
gatásokba bocsátkozhatunk. Hogy 
azonban m ás országok számára is 
modellként szolgál a közös nyila tko
zat, az megkérdőjelezhetetlen.]

Péter Á rpád dr.

Nagy Britanniában gyakran elégte
len a depressió kezelése. Meijer J. B. 
Van Putten. Ned. Tijdsccr. Geneesk. 
1996,140,2205.

Nagy B ritanniában „Legyőzzük a dep- 
ressiót” jelszóval egy nemzeti k am 
pány indult m eg a kezeletlen depres- 
siók csökkentésére. Mielőtt az akció 
megindult, 2000 embert o tthonában  
m eginterjúvoltak és kiderült, hogy 
legtöbben úgy gondolták, hogy a dep
ressió m agától is elmúlik, a depres- 
siók többnyire a rossz életkörülm é
nyekből erednek, nem igényelnek o r
vosi kezelést. Hatból csak egy em ber 
igényel gyógyszert és a kérdezettek 
78%-a szerin t az antidepressívumok 
használata gyógyszerkötöttséghez ve
zet és 85% szerint psychotherapiával 
vagy szociális segítéssel is eredm ény 
érhető el a kezelésében (B. M. J., 1996, 
313, 858-859.). Ez a tendencia m u 
tatkozik m eg a brit háziorvosi recep
tek vizsgálatánál is (B. M. J., 1996,313, 
861-862.), melyből kiderül, hogy a 
háziorvosok 86%-a, ha antidepressi- 
vumot ír fel, tú l kis adagot, tú l rövid 
időre rendeli, pedig 1992-ben kap tak  
egy ismertetőt, mely felhívta a figyelmet 
a túl kis adagokban való rendelés ered
ménytelenségére. Érthetetlen, m iért 
gondolják a háziorvosok, hogy ele
gendő a kis adag is, talán a m ellék
hatásoktól való félelmük vezeti félre 
őket, de lehet, hogy maguk a betegek 
hagyják abba a kezelést, bízva a kez
deti javulásban. A BMJ egy kom m en
tárjában (1996, 313, 829-830.) h ang
súlyozza, hogy antidepressánsok szük
ségesek a komoly depressiók keze
lésénél. A beteg legalább 2 héten  át a 
nap legnagyobb részében depressió- 
ban kell, hogy  legyen, a következő tü 
neteket m utatva: megváltozott étvágy, 
m egváltozott alvás, csökkent energia, 
fáradság, rom lott koncentráció, b ű n 
tudat, értéktelenség érzése, öngyil

kossági gondolat, lassult, vagy túl 
élénk magaviselet. Ha az orvos dep- 
ressiót gyanít, végig kell gondolni ezt 
a sort és kom oly depressiónál meg 
kell kezdeni a gyógyszeres kezelést. 
Sokat segít, ha  a beteggel átbeszéli a 
problémákat. Ha a beteg antidepressí- 
vumot kap, azt megfelelő adagban és
4-6 hónapon át kell szednie, hogy ne 
recidiváljon. Hangsúlyoznia kell az 
orvosnak, hogy  az antidepressáns 
nem vezet gyógyszerfüggőséghez.

Ribiczey Sándor dr.

Családorvosok tapasztalatai az anti- 
depresszánsok tolerabilitásával kap
csolatosan: SSRI-k összehasonlító 
vizsgálata triciklikus szerekkel. M ar
tin, R. M. és m tsai (Division of Ge
neral Practice and Prim ary Care, St. 
Georg és H ospital Medical School, 
London SW17 ORE, Anglia) BMJ, 
1997,314,646.

A szerzők ötéves futamidővel vizs
gálták 250 családorvos által felírt anti- 
depresszánsok összetételének alaku
lását, illetve azon páciensek szám át, 
akiknél az antidepresszáns kezelést 
megszakították.

A vizsgált időszakban 13 619 beteg
nél ind íto ttak  antidepresszáns keze
lést és 3934 esetben kényszerültek 
m egszakításra. Az újonnan felírt an ti
depresszáns szerek mennyisége 
116%-kal növekedett a vizsgált idő 
szakban -  a növekedés legnagyobb 
részét a SSRI- к / (szelektív szerotonin 
újrafelvételt gátló antidepresszánsok) 
gyakoribb alkalmazása képezte. A 
therápia m egszakítása különböző 
okok m iatt az SSRI therápiában ré
szesült betegek körében szignifikán
san alacsonyabb volt (22%), m int a 
triciklikus antidepresszánsokat sze
dők körében (3%).

A szerzők további vizsgálatot java
solnak, az antidepresszáns therápiák 
m egszakítási arányainak, valam int 
klinikai és gazdasági következmé
nyeinek felmérése céljából.

K onklúzióként megállapítható, 
hogy a vizsgált betegpopulációban a 
SSRI szerek tolerabilitása lényegesen 
jobbnak bizonyult, elsősorban ked
vezőbb m ellékhatás-profil miatt.

István Tibor dr.

Kapcsolat a skizofrénia és az 5-hid- 
roxitriptamin típusú 2a-receptor 
gén polim orfizm us között. W il
liams, és m tsai (Depts. of Psyckho- 
logical M edicine, University of Wo
los College of M edicine Cardiff CF4 
4xN, UK): Lancet, 1996,347, 1294.

Irodalmi adatok szerint kapcsolat 
mutatható ki a skizofrénia (sch) és az 
5hidroxitriptam in 2a-típusú (5-TA2a) 
receptor gén polimorfizmusa között, 
amennyiben a 2-es típusú alléi gyak
rabban fordul elő sch betegeken. Szer
zők célkitűzése az volt, hogy a kis- 
létszámú egyénen kapott eredm ényt 
nagyszámú vizsgálattal alátámasszák 
vagy cálfolják. Utánvizsgálataikat hét 
országban m ulticentrikusan végez
ték. 571 sch beteget és kontrollként 
639 egyént vizsgáltak, akik nem csak 
etnikailag (m indegyikük fehér em 
ber), hanem egyéb szempontból is 
egyeztetett csoportokat képeztek. A 
kontroll csoportban nem szerepelhet
tek, akiknek saját vagy családi anam - 
nézisükben bárm ilyen elmebetegség 
előfordult. A sch diagnózist a DMS-II- 
IR kritérium ainak megfelelően állí
tották fel és ez a csoport kiegészült 
skizoaffektív kórképekben szenve
dőkkel.

A nagy molekulájú DNS-t limfoci- 
tákból izolálták és enzimatikus emész
tés után vizsgálták a fehérje aminosav- 
szekvenciáját és az 5-HT2a receptor 
gén polimorfizmusát (a módszereket 
nem részletezik). 1/1,1/2 és 2/2 genotí
pust találtak. Különös figyelmet szen
teltek a 2-es alléi előfordulásának a 
vizsgált csoportokban. Azt találták, 
hogy a 2/2-es genotípus valamivel 
gyakoribb a vártnál. Az 1/2-es és a 2/2- 
es genotípusok rizikóhányadosai kö
zött lényeges differenciát nem találtak, 
ezért további számításaiknál ezeket 
egy csoporttá vonták össze és ezt, ill. 
ezeknek az előfordulási gyakoriságát 
vetették össze az 1/1-es alléi csoporttal 
sch-oknál és kontrolloknál. M atema
tikailag szignifikáns különbséget talál
tak a 2-es alléi előfordulását illetően 
(p = 0,003). Szerzők következtetése, 
hogy az 5-HT2a receptor gén 2-es allel- 
je szerepet játszik a sch patoge- 
nézisében. Ennek a hatásmechaniz
musa nem ism ert. Az irodalomban 
szereplő néhány, pl. a receptorok szá
ma és a 2-es alléi előfordulása közötti 
kapcsolatra vonatkozó adat ellent
mondásos. A 2-es alléi az átlagpopulá
cióban is előfordul. Szerzők szerint
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valószínű, hogy ez a változat vagy egy 
hozzá közel álló polimorfizmus a sch 
populáció bizonyos hányadát érinti.

Szilágyi A. Katalin dr.

A pszichiátriai járóbetegellátás igény- 
bevételének különbözőségei az USA- 
ban és Ontarióban. Kessler, R. C. és mt- 
sai (Dep. of Health Care Policy, 
H arvard Medical School, 25 Shattuck 
St., Parcel 8,1st Fl., Boston, MA 02115):
N. Engl. J. Med., 1997,336,551.

Az USA elmeegészségügyi ellátó rend
szerét érték olyan kritikák, hogy igen
csak korlátozottan érhető el a biztosí
tási díj fizetésére képtelen személyek 
számára. Mások szerint m ár eddig is 
túl sok erőforrást pazaroltak az obli- 
gátan a szükségletek alacsonyabb 
szintjét igénylők ellátására és e trend 
csak növekedni fog, ha a jelenleg hát
rányban lévő lakosságcsoportra is 
kiterjesztik a („szabadon”) hozzáfér
hetőséget. A kiterjesztett biztosítás in
dítványozói azzal érvelnek, hogy kevés 
bizonyíték van a szolgálat szükségte
len igénybevételére azon országokban, 
ahol az USA-ban meglévőnél bővebb 
kereteket biztosítanak ezen ellátórend
szer igénybevételére.

A vitát eldöntendő, az USA-beli gya
korlatot a kanadaival vetik egybe. 
„Mérlegképesnek” ezért Kanadát talál
ták, m ert ott számos tekintetben (gaz
dasági fejlettség, történelm i, etnikai, 
földrajzi viszonyok tekintetében) az 
USA-beliekkel közel megegyezőek a 
viszonyok -  még ha összességében 
nemzeti össztermékének kisebb há
nyadát költi is Kanada az egészségügy
re. Közelebbről Kanada egy tartom á
nyát, O ntariót tették a mérleg másik 
serpenyőjébe, mely az ország összla
kosságának 36%-át reprezentálja és az 
urbanizáltság, indusztrializáltság, mi 
több, az orvosellátottság tekintetében 
megegyezik az USA-beli átlaggal. (On
tarióban 1000 lakosra 2,2 az USA-ban
2,1 orvos jut!) (Ref.: Utóbbit vessük 
össze a hazai adattal és választ kapunk 
arra, hogy m iért vagyunk oly olcsók!) 
Túl ezen: Kanadában az egészségügy 
tartományonként szervezett és a többi 
tartom ányban uralkodó viszonyok 
megfelelnek az ontarióinak. Mondhat
ni egyetlen lényeges különbség van az 
Államok és Ontario között a vizsgálat 
szempontjából -  és az ellátórendszeré
ben, közelebből: a szolgálat hozzáfér

hetőségében van. Míg az USA-ban ez 
korlátozott, a lakosság közelítően 16%- 
a nem biztosított a szolgáltatásra (így a 
szegény és nem  biztosított betegek 
kiszorulnak a pszichiátriai járóbeteg
ellátásból), addig az ontariói teljeskörű 
elmeegészségügyi biztosítást a költ
ségarányos megoszlás és nem beha
tárolt vizitszám is jellemzi. (Igaz, csu
pán orvosi tevékenységet finanszíroz a 
biztosító).

Mivel az értékelést akadályozó kö
rülményként merült föl, hogy nem vol
tak arra nézve összehasonlítható ada
tok, vajon csupán a súlyosabb pszichi
átriai megbetegedések gyógyítása te
rületén vannak-e helyzeti előnyben a 
kanadaiak, vagy általában is, 2 újabb 
keletű, önkitöltéses, kérdőív-módszer
rel végzett lakossági szűrővizsgálat 
eredményeiből merítették azokat. A 2 
„household survey”-t, egymástól füg
getlenül, 1990-ben hajtották végre, 
egyiket az USA-ban (éppen Kessler, R.
C. irányításával), a másikat Ontarióban 
(Offord, D. R., Campbell, D. és mtsaik). 
Ezekből választ kaptak arra, hogy „az 
elmúlt 12 hónapban” milyen és hány 
(kezelést igénylő) pszichiátriai prob- 
lémáról/megbetegedésről tudtak a 
megkérdezettek, ill. emocionális-men
tális problémáik miatt hányszor for
dultak orvoshoz, azon belül a pszichi
átriai járóbetegellátásban tevékenyke
dőhöz. Hogy a szakszolgálathoz for
dulás indokoltságát megítélhessék -  az 
adatfeldolgozást is megkönnyítendő -  
a szűrési eredményekből kinyert diag
nózisokat a DSM-III-R szerint csopor
tosították.

Az USA-beli 15-54 év közöttiek szig
nifikánsan nagyobb hányada számolt 
be pszichiátriai betegségről, rossz m en
tális egészségről, pszichiátriai probléma 
miatti keresőképtelenségről vagy „leál
lásról”, mint kanadai megfelelőik. Míg 
„az elmúlt 12 hónapban” az USA-beliek 
13,3 az ontaróiak csupán 8,0%-a vette 
igénybe a pszichiátriai járóbetegellátást. 
Mindazonáltal az USA-beliek körében 
nagyobb valószínűséggel volt kim u
tatható kevésbé súlyos elmebaj; ám az 
itteniek kevésbé súlyos problémáikkal 
inkább vették igénybe a szakszolgála
tot, m int az ontarióiak. Az átlagos vi
zitszámban nem volt lényeges különb
ség a két mintában azok körében, akik 
hasonló számú pszichiátriai probléma 
m iatt kezeltették magukat. Az onta
rióiak körében inkább csengett egybe 
a szakszolgálat igénybevétele a rászo
rultsággal; úgy tűnik, ők sokkal inkább

beérték a családorvosi hálózattal. Az is 
lehetséges, hogy az ontariói megkér
dezettek azért számoltak be kevesebb 
pszichiátriai („csak”] problémáról, 
mert azok nagyobb hányada megol
dást nyer a családorvosi rendelőkben, 
mint az USA-ban; az is, hogy az ontari
óiak azért fordulnak ritkábban a szak- 
szolgálathoz, mert családorvosaik a 
csupán „m inor pszichiátriai problé
mák” feltárulása esetén sikeresebben 
győzik meg pácienseket az ellátás 
megfelelő szintjéről; ám lehetséges az 
is, hogy a kanadaiak fizikai és lelki 
egészsége jobb.

Annyi m indenesetre leszűrhető, 
hogy bár az USA elmeegészségügyi 
ellátó rendszere a lakosság nagyobb 
hányada által igénybevett, m in t az 
ontariói, a szükségletekhez m ért meg
felelőség kevésbé jellem ző, mint 
amott. Bármely tervnek, am ely a biz
tosítás-hozzáférhetőség kitérj esztésé- 
re irányul, számolnia kell e problém á
val.

Péter Á rpád  dr.

A gyermekek mentális egészsége: ki a 
felelős érte? Goodman, R. (D epart
ment of Child and Adolescent Psy
chiatry, Institute of Psychiatry, London 
SE5 8AF Great Britain): Brit. Med. J., 
1997,314,813.

A gyermekek és tizenévesek legkeve
sebb 20%-ának van valamilyen psy- 
chés zavara. Ezek m indegyikének 
egészségügyi feladatként való elfoga
dása komoly „öngólja” az EÜ szolgá
latnak. A szülőkben indokolatlan elvá
rásokhoz vezet, az egészségügyben 
dolgozókat pedig eltéríti valódi ten
nivalójuktól.

Állításának bizonyítására Szerző a 
m agatartásszavart választja m intának. 
A vásott, esetlen, aggressiv, antiszo
ciális gyermekeket sorolják ebbe a cso
portba. Ellátásuk a mentalhygiénés 
szolgálat egyik lényeges feladata. Szer
ző szerint ide kellene tartoznia a félté
kenységnek, szerelmi bánatnak, fös
vénységnek is.

Kétségtelenül nagy gondja a m aga
tartászavar a szülőknek és pedagógu
soknak. H átterük tisztázása, m egol
dásuk szociális és nevelési m unka 
lenne. így a szülői gondoskodás hiá
nyának szerepe a fiatalkorú bűnözés
ben. Ilyenkor válik az iskola a meg
oldás kulcsává.
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A beavatkozás elmulasztása súlyos 
hiba, itt kellene „belépniük” a szociá
lis gondozóknak és neveléspsycholó- 
gusoknak.

Ha ezt nem  utóbbiak végzik, nem  
m arad  az egészségügynek kapacitása 
valódi feladatára: a hyperkinesis, au 
tism us, schizophrenia, anorexia n e r
vosa, szorongásos állapotok felism e
résére és kezelésére.

Máttyus Adorján dr.

PSZICHOLÓGIA

Több psychés előkészítés bizonyos 
szívsebészetre váró betegeknél hasz
nos. De Wit F. és mtsai (Nieuwegein., 
Rotterdam, Haarlem): Ned. Tijdschr. 
Geneeskunde. 1996,140,1720.

Jelenleg egyre gyakrabban végeznek 
szívsebészeti beavatkozásokat, és eze
ket félelmek, bizonytalanságok és fe
szültségek kísérik. A halálozás cse
kélynek nevezhető. A psychés előké
szítés javíthat az eredményeken, de az 
alkalm azott módszerek hatása nem  
m inden betegnél hatékony. Sok b eteg 
nél az inform áció megszüntetheti a 
bizonytalanságot, másoknál ez h á trá 
nyos. A m ódszerek kiértékelése ezért 
fontos és ebbe bele kell vonni a beteg 
psychés állapotát, kezdettől fogva. 
Szerzők összehasonlítják a kó rházuk
ban alkalm azott módszereket, m elye
ket részben a nieuwegeini kó rházuk
ban, részben a bilthoveni szívalapít
vány központjában végeztek. A 30-70 
éves m űtétre várakozók közül 1987. 
ápr. és 1988. dec. között kb. 8 héttel 
m űtét előtt végezték a vizsgálatokat, 
szerzők kórházában a vizsgálat 94 
betegnél 2 órán  át, a bilthoveni v izs
gálat 118 betegnél 2 napig tarto tt. 174 
ffi és 38 nőbeteg vett ezeken részt, á t
lagos életkoruk 58,6 és 60,3 év volt. A 2 
vizsgálatnál az előkészítő program ok 
azonosak voltak. Műtét után 4 héttel 
végezték a m űtét utáni felm érést, 
melynél a szubjektív rokkantsági é r
zést, a vitális kimerültséget javultnak, 
a szomatikus neurotikus panaszokat 
és főleg a félelemérzést fokozottnak 
találták, m indkét vizsgálati m ódszer
nél. Ami a beteg psychés állapotát il
leti a m űtét előtt, a bilthoveni k ite r
jed t program  azoknál a betegeknél 
volt kedvező hatású, akiknél preope- 
ratíve relatíve kevesebb volt a psycho- 
somatikus panasz vagy aránylag több

volt a félelem. Végeredményben a 
psychológiai méréseket a különböző 
psychés panaszokra készült és elfoga
dott m inták szerint pontozták, (kér
dőív szívbetegek számára „jó köz
érzet”, „lehangoltság” „félelemérzés”). 
A szerzők kórházában a 2,5 órán  át 
tartó p rogram nál egy kardiológus és 
egy szívsebész végezte a vizsgálatot, 
videókazettát és diákat is használtak. 
A bilthoveni hosszabb program ban 
ugyanezt te tték  és egy ápoló ism er
tette a kórházban  levők életét, beik
tattak lazítási és légzési gyakorlatokat 
is, csoportmegbeszéléseket. A m űtét 
után lényeges javulást észleltek m ind 
két csoportnál a „subjectív invalidi- 
tás” és a „vitális kimerültség”-nél, de a 
„szomatikus neurozisos” panaszok
nál és főleg a „félelemnél” rosszabbo
dott az állapotuk. A hosszabb (biltho
veni) p rogram  kedvezőbbnek m u
tatkozott a kevesebb szom atikus pa- 
naszú betegeknél, de a több szom a
tikus panaszúaknál kedvezőtlenebb 
hatást eredm ényezett. A bilthoveni 
hosszabb program  főleg a preopera- 
tíve több félelm et mutató betegeknél 
volt jó hatású , ezen csoportnál jobb 
volt a betegek közérzete. A két m ód
szer hatása azonban nem m utatott 
lényeges különbségeket. A intenzí
vebb előkészítés főleg a preoperative 
kevés neuroszom atikus panaszt nyil
vánító betegeknél, a magát kevésbé 
rokkantnak érző és vitális k im erü lt
séget kevésbé kimutató betegnél volt 
pozitív eredm ényű. A rövid  elő
készítés azoknál indikált, akiknél 
több a szom atikus panasz és keve
sebb a félelem . Feltűnő, hogy a m űtét 
mindkét csoportnál csökkentette a 
fáradtságot, javította az egészség 
érzetét, de ron to tta  a félelem érzést. 
Lehetséges, hogy a betegek m űtét 
előtt kevésbé tarto ttak  a m űté ttő l és 
utána szorongással vették tudom ásul 
a kiállott m űté te t, akik viszont eleve 
jobban féltek, utólag nyugodtabbak 
lettek, ezt főleg a hosszabb p rogram ú 
bilthoveni csoportnál észlelték.

Ribiczey Sándor dr.

A közúti balesetet szenvedettek rövid 
pszichológiai ellátásának randomi- 
zált, kontrollált vizsgálata. Hobbs. M. 
és mtsai (W arneford Hospital, Oxford 
0X3 7JX, U. K.): British Medical 
Journal, 1996,313,1438.

Közúti balesetek után gyakoriak a 
pszichés reakciók, amelyek ellátásra 
szorulnak. Egy vizsgálat szerint kb. 
10%-ban depresszió, 20%-ban közle
kedési fóbia, 11%-ban posttraum ás 
sztresszbetegség alakul ki. Emiatt 
megelőző beavatkozásokkal próbál
koznak, Nagy Britanniában pl. gya
korlattá vált az u.n. defriefing, a trau- 
m atikus lelki esemény feldolgozása 
gyors tanácsadás, felvilágosítás, fe
szültséglevezetés formájában, ez a 
baleset utáni első két napban tör
ténik. Általában bíztatják a páciense
ket, hogy mielőbb kezdjék újra az uta
zást, közlekedést járm űvel. Mivel az 
eljárás hatékonyságáról nem voltak 
eddig adatok, a szerzők egy időszak 
valam ennyi balesetesét (bizonyos 
kategóriák kihagyásával) vagy ellátá
si csoportba vagy kontrollcsoportba 
osztották és valamennyi esetet előtte 
és a beavatkozás után (ill. egy részüket 
később, ám mindkét csoportból csak 
meglehetősen keveset értek el) pszi
chológiai tesztekkel vizsgáltak, ill. a 
tüneteket, panaszokat nagyon pon
tosan számba vették. A pszichés reak
ciókat illetően a kezelt csoport nem 
volt jobb állapotban, m int a kontroll. 
Ebből a vizsgálók azt a következtetést 
vonják le, hogy a ru tinszerű  ellátás e 
módja nem  megfelelően hatékony, 
esetleg később és más módszerekkel 
célszerű végezni a balesetet szenve
dettek pszichológiai ellátását

Buda Béla dr.

A szülés utáni depresszió elsődleges 
egészségügyi gondozása Svédország
ban. W ickberg-Johansson, B. és mtsai. 
(D epartm ent of Psychology, Univer
sity of Göteborg, Box 14158, S-400 20 
Göteborg, Svédország): J. Repród. In
fant Psychol., 1996,14,69.

A család fejlődésében jelentős m ér
földkő a szülővé válás. A szülőkre 
nézve ez jelentős stress, alkalmazkod
ni az új szerephez és felelősséghez. A 
legtöbb nő számára az alkalmazkodás 
pozitív distress, amely egyensúlyvesz
tés nélkül következik be. Az Egyesült 
Királyságban és az Egyesült Államok
ban a nők 9-15% -ának a szülés után 
elég komoly depressziós epizódjai 
vannak, melyek a napi ténykedésüket 
befolyásolják.

A szerzők 227 egészségügyi látoga
tót (védőnőt) kérdeztek meg ez ügy-
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ben, akik Svédország két megyéjében 
dolgoznak. A szülés utáni depresszió: 
hangulatváltozás, étvágyvesztés, al
vászavar, koncentrációs nehézség, 
kezdeményezés vesztés, aggodalom, 
félelem. Ez az állapot nem átm eneti, 
m ert legkevesebb néhány hétig tart. A 
védőnők által látogatott csecsemők 
szám a 4672 volt. Egy védőnőre át
lagosan 34 (6-120) csecsemő jut. A 
védőnők felmérése szerint 218 (4,7%) 
postnatális depresszió következett be 
az első évben. A védőnőkre eső dep
ressziós anyák száma 2,3 (0-11).

94 (69%) védőnő a szülés utáni de
prim ált anyákkal való foglalkozást 
nehéz feladatnak tekinti. Svéd kim u
tatás szerint az anyák 12%-ának szü
lés u tán  2 ,7%-ának pedig szülés után 
3 hónappal depressziós tünetei vol
tak. A jövő feladatának tekintik a vé
dőnők támogatását, akik vonakodnak 
a postpartalis népességgel foglalkozni 
és rendszeres konzultáns pszicholó
gusi felügyeletet nyújtani.

Jakobovits Antal dr.

Súlyos depresszív megbetegedés ve
télés után hat hónapon belül. Neuge- 
bauer, R. és mtsai (Epidemiology of 
Developmental Brain Disorders Dept. 
New York Psychiatric Institute, P. O. 
Box 53. 723 W. 168th St. New York, NY 
10032, USA): JAMA, 1997,277,383.

A klinikailag regisztrált terhességek 
10-20%-a vetéléssel végződik. Az 
1990-es években az Egyesült Álla
m okban évente fél millióra becsülték 
azon nők számát, akik szándékuk el
lenére spontán vetéléssel vesztették el 
magzatukat. Régóta ism ert volt, hogy 
vetélések után gyakran lép fel súlyo
sabb depresszió, általában a vetélés 
utáni első négy hét során. A szerzők 
ezt az összefüggést, a vetélés és a sú
lyos depresszió kapcsolatát vizsgál
ták. M ódszertanilag igen alaposan 
jártak  el. 229 vetélésen átesett nőt 
vizsgáltak, 230 hasonló korú és tá r
sadalmi helyzetű nőt választva kont
rollnak, akik nem vetéltek az elmúlt 
években. Interjú és különböző tesztek 
segítségével vizsgálták e két csopor
tot. A vetélésen átesett csoportban a 
depresszió valóban gyakrabban kö
vetkezett be (10,9%, míg a kontroll
csoportban ez 4,3% volt). A vetélésen 
átesett nők tehát 2,5-szörös valószí
nűséggel betegednek meg. Ötször

gyakoribb a depresszió kockázata a 
kontrolinál azoknál, akik első gyer
meküket veszítették el. Magasabb a 
valószínűsége a depressziónak a 35 
évnél idősebb nőkben is. A depresszi
ók 72%-a az első hónapban alakult ki 
(a kontrollcsoportban a vizsgált idő 
szak utáni első hónapban csak 20%-a 
jelent meg a depresszióknak). A de
pressziónak az esetek 54% -ában volt 
a követéses vizsgálat szerint vissza
esése, azaz újabb depresszív ep izód
ja.

A szerzők különös gonddal vizs
gálták mintáikat és hangsúlyozzák, 
hogy a depresszió magas előfordulása a 
vetélés után nem eredhet abból, hogy 
eleve a depresszív esetek kerültek be a 
vizsgálatba. Nem magyarázhatók az 
adatok más módszertani hibalehető
séggel (pl. interviewer bias) sem.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy a 
spontán vetélésen átesett nők veszé
lyeztetett populációt jelentenek és ve
lük a megelőzés, ill. a korai kezelésbe
vétel szempontjából szervezetten, cél
zottan foglalkozni kellene.

[Refi: a főleg módszertani m ozza
natokat tartalmazó cikk igen fontos, 
ugyanis ma a depressziót örökletes be
tegségnek fogják fel és a sztresszterhe- 
lésnek ugyan tulajdonítanak valami 
jelentőséget a kóroktanban, de speci
fikusát nem. A vizsgálat tanulsága az, 
hogy a magzatot elvesztő nők valamifé
le specifikus traumát élnek meg, amely
nek közvetlen oki szerepe van a dep
resszió kialakulásában. A pszichológiai 
depresszióelméleteket is figyelembe ve
vő keveseknek a szakemberek közül 
nem meglepő ez a körülmény, a dep
resszió az esetek túlnyomó többségében 
nem véletlenszerűen és az élettörténet
től, egzisztenciális helyzettől függetle
nül jelentkezik. Régóta ismert, hogy a 
veszteségélményeknek, különösen a ha
lál miatt bekövetkező kapcsolati veszte
ségeknek (pszichoanalitikus nyelven: 
tárgyvesztéseknek) közvetlen és specifi
kus jelentőségük van. A tény nagyon 
fontos a megelőzés szempontjából, a ve
téltek preventív ellátása, pszichológiai 
támogatása a másodlagos megelőzés 
fontos terepe lehet.]

Buda Béla dr.

RITKA KÓRKÉPEK

Recidiváló epistaxis: néha a Rendu- 
Osler-Weber betegség tünete. Haitje- 
m a Tj. és m tsai (Nieuwegein, H aar

lem): Ned. Tijdschr. Geneesk. 1996, 
140,2157.

Orrvérzés általában árta lm atlan  je
lenségnek számít, de a szerzők bemu
tatják, hogy a recidiváló orrvérzés ko
moly megbetegedést jelenthet.

A 19 éves ffi havonta l -2 x  kap vér
zést az orrából, emellett egy tályogja 
is van a bal térdhajlatban, egy másik 
kórházban perinephriticus absces- 
sussal operálták. Műtét u tán  az artéri
ás vérgázértékek komoly zavart m u
tattak, adult respiratory distress synd- 
romára gondoltak. A jobb tüdőfél fel
ső részén árnyékoltságot m utato tt a 
thoraxfotó. Kitűnt, hogy ezt egy pul- 
monális arteriovenosus m alform atio 
okozza. További elemzés jelezte, hogy 
a jobb-bal tüdőfelek közö tt a pul
monalis arteriovenosus m alform atio 
megváltoztatta a tüdőbeli vérkerin
gést. Kiderült, hogy orrvérzés az anyai 
ági rokonoknál gyakori, a beteg 
nagyanyja agyvérzésben exitált. A di
agnózis Rendu-Osler-W eber betegség 
volt a betegnél. A vizsgálat tele- 
angiektasiákat m utatott a pofanyálka
hártyáján, a nyelven és egyik ujján, 
ezenkívül dobverőujjai voltak. Az an- 
giographia nagy arteriovenosus mal- 
form atiót m utatott (AVM) az a. pul- 
monalisnál a jobb felső tüdőlebeny
ben és sok kisebb m alform atiót. A na
gyobb elváltozásokat intravasculari- 
san kezelték u.n. „coil” em bolisatió- 
val, de em ellett m egm aradt a jobb-bal 
tüdőfél közötti shunt (18%). A beteg 
állapota lényegesen javult, jobban  tűri 
a megterheléseket. További vizsgálat 
az agyban is kim utatott AVM-elvál- 
tozásokat.

A m ásodik  beteg egy 44 éves nő, 
akinek recidivált az ischem iás agyi in- 
farctusa, régóta rosszabb volt a terhe
lési tolerantiája, a családjában is gya
kori volt az orrvérzés, nála ez naponta 
jelentkezett. Több rokonnál a Rendu- 
Osler-Weber betegség diagnosztizált 
volt, nála az ajkakon, nyelven, ujj
végeken teleangiektasiák láthatók, a 
thoraxfotón sok arteriovenosus mal
formatio mutatkozott, am it i.v. kont
rasztvizsgálat is kim utatott. A bal
jobb shunt 26%-ról lecsökkent 13%- 
ra a coil-embolisatio után. Subjektive 
a beteg sokat javult. Több családtag
nál k im utatták a Rendu-Osler-Weber 
betegséget.

A harm adik  beteg egy 42 éves nő, 
akinek egy családtagjánál diagnosz
tizálták a betegséget. Nála az epistaxis
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hetente ismétlődik. Kezén, nyelvén, 
o rrában  találnak teleangiektasiákat. A 
máj felett hallható egy dörzszörej, az 
echogram  a m ájban levő AVM-re, ba l
jobboldali shuntre m utat (45%). A 
m ájban is van AVM. Panaszok nélkül 
lévén, kezelést nem  alkalmaznak.

A bem utatott 3 eset mutatja, hogy a 
Rendu-Osler-W eber betegségnél vál
tozatosak a tünetek. M indhárom nál 
teleangiektasiák vannak a bőrön és a 
m ucosán. A betegséget hereditarius 
hem orrhagiás teleangiektasiának is 
nevezik. Ritka megbetegedés, a pre- 
valentiát 1:100 000-re becsülik, a Hol- 
land-Antillán a lakosoknál a preva- 
lentia: 1:2000. A bőrben levő teleang
iektasiák ritkán véreznek, a nyh-ákon 
levők 90%-ban epistaxist okoznak a 
betegeknél. Ismétlődő epistaxisnál 
azonban a betegség kb. 7%-ban van 
jelen. Epistaxis elő nem fordulása 
nem  bizonyítja a betegség-mentessé
get. Az orrvérzés súlyos lehet, trans- 
fusiót tehet szükségessé. A kezelés ne
hézkes: cauterisatio, lasertherapia és 
az orrsövény septalis derm atoplas- 
tikája, valamint horm ontherapia al
kalm azható oestrogének és prog- 
estagének alkalmazása a gyom orbél- 
csatornai vérzések ellátása u tán). A 
vizsgált családoknál a betegség elő
fordulása 33%. A pulmonalis a r te ri
ovenosus malformatiónál a kom p
likációk: vérzések, hypoxaemiák és 
paradox embóliák. Előfordulhatnak 
cerebrovascularis accidensek és 
„Transiens Ischemiás Attack” 5% -ban 
agytályog is, ezek gyakran jelentkez
hetnek  terhességnél is.

Ribiczey Sándor dr.

Franciaországban egy csoport bete
gedett meg Kawashaki betegségben.
M eijer van Putten J. B. Ned. Tijdschr. 
Geneesk. 1996,140, 2256.

Egy lillei egyetemi kórházban 4 gyer
m eknél a Kawashaki betegséget d iag
nosztizálták. Hinaesben ugyanabban 
az óvodában tartózkodtak, Bethuné- 
ben, Franciaország északi részében és 
valószínűleg még 2 gyermek szenved 
ugyanebben a betegségben. Közben 
az iskola épületét bezárták, az osztály- 
term ek fertőtlenítésen estek át (Le 
M onde,okt.20.).A  Kawashaki kó r egy 
nyirokcsomómegbetegedés, mely láz
zal já r és gyermekkorban fordul elő. 
Egy rendszerbeli, necrotizáló vasculi

tis az alapja, 1967-ben a japán Tomi- 
soku Kawashaki közölte először, de 
azóta világszerte észlelték. Általában 
maradandó elváltozások nélkül gyó
gyul. A betegek 15-25%-ánál a kezelés 
nélkülieknél coronariás aneurysm á- 
kat okoz, m elyek 1-2%-ban okoznak 
halálozást. Exact kórokozó ism eret
len. Az első életévben fordul elő leg
gyakrabban, valószínűleg fertőző be
tegség az okozója. Fertőző betegség, 
mint az m ost H ingesben mutatkozik, 
ritka jelenség, évente 100-150 eset 
fordul elő, ezeknek fele 1/2-1 éves. 
Liliében a k lin ikai kép értelm ében ál
lították fel a diagnózist. A gyermekek 
tenyerei és ta lpai pirosak voltak, az uj
jak és lábujjak hám lottak, jellegzetes 
tünetek nem  jelentkeztek, am iatt tü- 
netileg kezelték őket, alvadás elleni 
szerekkel, és salicylsawal a láz ellen. A 
kezdeti szakban, az első 10 napon  be
lül coronaria komplikációknál jó 
hatású a nagyadagú im m unglobulin. 
A lillei egyetem i kórház orvosai re
mélik k iterjedt vizsgálattal felism erni 
az exact kórokozót. Egyelőre staphy- 
loccusokra gyanakodnak, m ert a be
tegség rokonságot mutat az erysipe- 
lassal.

Ribiczey Sándor dr.

A congenitális angiodysplasia synd
roma Klippel-Trenaunay; orvosi és 
psychológiai szempontok. Van Der
Ploeg, M. N. S. és mtsai (Amsterdam, 
Maastricht Alphen aan den Rijn és 
Duffel): Ned. Tijdschr. Geneesk. 1996, 
140,2502.

1900-ban Klippel és Trenaunay írták 
le 9 betegnél a veleszületett elváltozás 
3 fő tünetét: az egy, vagy több végta
gon jelentkező naevus flammeust, 
vagy vinosust (borszínű), a varicositá- 
sokat vagy phlebectasiákat és a csont, 
vagy lágy részek hypertrophiáját. A 
Klippel Treaunay-syndrom ának ne
vezett elváltozások 95%-ban az alsó 
végtagokon fordulnak elő, sokszor 
pigmentált elváltozások is jelent
keznek. A syndrom a 1000 újszülött 
közül 0,04-nél fordul elő. A congeni
tális angiodysplasias syndrom a Klip
pel Trenaunay-típussal (CADS-KT) 
jelzést kapja. A naevus flammeus 
300-600 újszülöttnél fordulhat elő, 
60-ból 1-nél jelzik, hogy egyéb elvál
tozások is találhatók. Lényegében a 
naevus flam m eus főleg szociális és

psychés problémákat okoz, ha nem 
fedett testrészeken, pl. arcon helyez
kedik el. Kicsinyek és kiterjedtek is 
lehetnek, nyálkahártyákon is előfor
dulhatnak. A camoufláló krémekkel 
lehet csökkenteni feltűnőségüket, 
ezeknél számítani kell a szezonális 
különbségekre (téli-nyári színekre). 
Az arcon levőknél a laseres kezelést is 
igénybe lehet venni. A varixok és 
phlebectasiák gyakoribbak a lábakon. 
5%-nál sclerocompressiós th-val le
het ezeket semlegesíteni. Gyakran a 
csont és lágyrészek növekedését is 
befolyásolják. Többüknél az idült 
vénás insufficientia megelőzése érde
kében élethoszsziglan viselendő elas- 
tikus harisnya viselése ajánlatos. A 
csont részek növekedése és az okozott 
scoliosis m iatt orthopediai beavat
kozást is igényelhetnek. A psychoso- 
ciális vonatkozások és az élet m inő
ségének biztosítása miatt a psychés és 
szociális kezelés indokolt. Gyakori 
náluk a félelem, depressio, pessimis- 
mus. 60 felnőtt feleletei és 37 gyer
meknél a szülők levelei szerint 96%- 
nál fordul elő borszínű folt, 65%-nál 
vannak értágulatok, 74%-nál a vég
tagok hossza különböző, 58%-nál a 
beteg végtag hosszabb, 19%-nál a 
beteg alsóvégtag rövidebb, 50% hord
ja állandóan a rugalmas harisnyát, a 
betegek 5%-a érzi rosszul magát. Sok 
beteg nehezebben látja el a napi 
teendőit, 69% nehezen sportol, 44% 
nem tehet hosszabb sétákat, 44% ne
hezen jár a lépcsőkön, a felnőttek 
82%-ánál jelentkezik időnként fáj
dalom, gyermekeknél 9%-ánál gyako
ri a fájdalom. A congenitális angio
dysplasia syndromás Klippel Tre- 
aunay (CADS-KT)-nál a klasszikus 
trias naevus flammeus, a varixok 
vagy phlebektasiák, az osteodystro- 
phiák egy, vagy több végtagon locali- 
zálva. A therapiás lehetőségek korlá
tozottak, a betegek vezetése orvosi 
feladat. A betegeket meg kell tanítani 
az együttélési hiányosságokkal.

Ribiczey Sándor dr.

ORVOSI SZOCIOLÓGIA

A cardiovasculáris rizikófaktorok kap
csolata a gyermek- és felnőttkori tár
sadalmi-gazdasági helyzettel. Blane, D. 
és m tsai (Academic Department of
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Psychiatry, Charing Cross and  West
m inster Medical School, London W6 
8RP). BMJ, 1996, 313,1434.

A szerzőket jelen munkájuk során az 
a cél vezette, hogy megvizsgálják, m i
lyen erős a kapcsolat a cardiovascu
laris betegségek különböző rizikó- 
faktorai ill. a gyermek- és felnőttkori 
társadalmi-gazdasági helyzet között. 
Beteganyagukat 5645 nyugat skóciai 
dolgozó férfi alkotta, életkoruk 35 és 
64 év között mozgott. Ezek gyemek- 
és felnőttkori szociális-gazdasági 
helyzetének tükrében vizsgálták meg 
a következő rizikófaktorokat: a dias- 
tolés vérnyomás, szérum cholesterin 
szint, fizikai aktivitás mértéke, do
hányzás, testtöm eg index, valam int a 
forszírozott exspirációs volumen első 
m ásodpercre eső értéke (FEVi). A 
szociális gazdasági helyzet jellemzé
sére foglalkozás szerint osztályozták a 
résztvevőket. Az 1966-ban elfogadott 
Foglalkozások Osztályozásának jelen 
kísérlettel egyidejű változata szerint 
alakították ki a csoportokat. Egysze
rűsítettek azonban annyit, hogy 
összevonták az I. és II., valam int a IV. 
és V. csoportot. Az I.-II. csoportba az 
értelmiségiek, managerek tartoztak, 
az összevont IV-V. csoportba pedig a 
legegyszerűbb munkát végzők. Közé
pen helyezkedett el a III. csoport, m e
lyen belül elkülönítették a hivatal
nokok, ill. kétkezi dolgozók rétegét. 
Eredményeik értékelése során megál
lapították, hogy a diastolés vérnyo
más és a dohányzók száma az I-II. 
csoportban a legkevesebb és ahogy 
haladunk a IV-V. csoport felé, úgy nő 
a számuk. Ugyanakkor az átlagos cho- 
lesterinszint, a fizikai aktivitás m ér
téke és az átlag FEVi érték ellenkező 
irányban növekedett. Amennyiben 
nem  saját, hanem  az apa társadalm i 
osztálya szerint csoportosítunk, azt 
látjuk, hogy a testtömeg index m utat 
növekedést az I-II. csoporttól a IV.-V. 
felé haladva. Ugyanakkor a többi 5 
rizikófaktor ugyanolyan irányban nö
vekedett, mint ahogy saját csoportjuk 
szerinti osztályozásban tették. A test
tömeg index szignifikáns összefüg
gést m utatott az apa szociális helyze
tével, de a sajátjával nem. A fizikai ak
tivitás és dohányzás szignifikáns 
m eghatározója azonban a saját tá r
sadalmi-gazdasági helyzet volt. Egye
bekben a m ért rizikófaktorok m ind  a 
saját, m ind az apa szociális helyzeté
vel szignifikánsan összefüggtek. Úgy

tűnik  tehát, hogy az egyén saját el
határozásán múló rizikótényezők, 
m int a dohányzás és a sport, inkább a 
jelen körülmények függvénye, míg a 
többit, főleg a testsúlyt a korábbi szo
ciális helyzet is befolyásolja. Vizsgálat 
tárgyát képezte a rizikófaktorok egy
m ás közti interakciója is. A dohányzás 
és FEVi kapcsolata egyértelm ű volt, 
ezért inkább a nem dohányzók köré
ben nézték meg a társadalm i helyzet 
és a FEVi összefüggést. Ügy találták, 
hogy az összefüggés szignifikáns a 
saját szociális helyzettel, az apa szo
ciális helyzete nem gyakorolt lényeges 
befolyást. A tanulmány eredményei 
egyeznek egyéb felmérésekben ta
pasztaltakkal, de mivel nem csak az 
egyén, hanem  a szülő helyzetét is 
elemzi, ezért egy longitudinális di
m enzióval egészíti ki az összképet. A 
jelen adatok fényében úgy tűnik, hogy 
a rizikófaktorok kiküszöbölésére tett 
erőfeszítések továbbra sem  váltak 
fölöslegessé.

Pap Sándor dr.

Rossz-e a sorsuk gyermekeinknek?
Verhulst F. C. (Rotterdam ) Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1996,140,2384.

A háború  utáni élet megváltozása a 
jóléti társadalom ban hátrányokkal is 
jár: a családi élet értékei letöredeznek, 
az alkohol és drogok elterjedése, a 
rádió és TV programjai sok prob
lémát okoznak a látszólagos jólétben. 
25-30 a szám a azoknak, akik  a tudo
mány, segítőszervezetek, fogyasztói 
szervezetek, a közélet és ip ar vezetői 
és pedagógusok közül kérdések fel
tevésével vizsgálták az ifjúság helyze
tét. A vizsgálat eredményeképpen
5-20% -os növekedést állapítottak 
meg az ifjúság viselkedésének és ér
zelmi életének problém áiban. Fő 
okokként a romlott életviszonyok, fő
leg a társadalom  legalsó rétegeiben 
rontotta a családi életet. A rom ló szo- 
ció-ökonom iai helyzet főleg az etni
kai kisebbségnél a tanügy terén a 
fokozott takarékosság a növekvő is
kolai közösségekben, a szülőknél a 
növekvő nevelési bizonytalanság fej
tette ki káros hatását. Ezek eddig 
vélemények voltak, mi a helyzet a va
lóság terén? Az ifjak mentalis egészsé
gének változását és deteriosatióját an
gol kutatók, Prosser és McArdle a 
depressiónak, a psychoactív szerek

fokozott használatának és a fokozott 
ifjúsági öngyilkosságokat is ennek tu
lajdonítja. Fokozódik náluk a deviáns 
viselkedés. Rutter és Smith hasonló 
eredm ényre ju tnak  könyvükben. Sze
rin tük  fokozódik a krim inalitás, bár 
nem  szaporodtak a boulim iák és az 
anorexia nervosa esetek. A szakadék 
azonban nőtt az adolescensek és a fel
nőttek  világa között. Egyrészt nőtt az 
autonóm ia a fiataloknál, ugyanakkor 
hosszabb ideig függnek a felnőttektől, 
nőnek a házassági problém ák, kiseb
bednek a tám ogatások a szülők részé
ről. Rutter és Smith a psychosociális 
problém ákra hívja fel a figyelmet, a 
regisztrált krim inalitásra, a psychoac
tív gyógyszerek túlzott használatára, 
melyek fokozzák a suicidiumokat. A 
hyperactív viselkedés, félelmi zava
rok, az agresszív viselkedés sok prob
lém át okoz és ezek szorosan kap
csolódnak a kulturális állapothoz. 
K hartum ban vizsgálták a gyermekek 
viselkedését és változását 15 év elmúl
tával. Ugyanazt találták, m int a fejlet
tebb országokban. Javultak a viszo
nyok: városiasodás, jobb lakásviszo
nyok, táplálkozási hygiene, orvosi el
látás, tanítás és közlekedés terén való 
javulás ellenére rom lott ott az eü-i 
helyzet és kevesbedett a probléma- 
m entes ifjúság aránya (63%-ról 47%- 
ra). Szerzők a rom lást a problémás 
viselkedésben látják. A hyperactivitás 
okát az iskolákban kötelező nyugodt 
viselkedésben látják, szem ben a régi 
falusi élettel, melynél sok gyermek 
nem  já rt iskolába. Hollandiában, 
szem ben Angliával és az USA-val, ke
vésbé okoz gondot a fokozott alkohol- 
és drogfogyasztás. A lányoknál nőtt a 
krim inális szereplés, a fiúknál csök
kent valamelyest. Nem többet, hanem 
gyakrabban fogyasztanak alkoholt a 
holland ifjak. A cannabis fogyasztás 
m egnőtt, de kisebb, m int az USA-beli 
fiataloknál. A háború u tán  m egnőtt a 
suicidium ok száma, de 1980 óta ez is
m ét csökkent, jelenleg 4:100000-re. A 
problém ás viselkedés m érésénél más 
az eredmény, ha a szülők és más, ha 
azt a pedagógusok jelentik. M ind
kettő szerint növekedett a számuk, és 
nem  függ az életkortól és szociál- 
ökonóm iai állapottól. D rám ai vál
tozások nem észlelhetők. A gyerm e
kek sportban, iskolákban, szociális 
készségekben nem változtak meg az 
utóbbi időben. Az erre vonatkozó 
vizsgálatban azonban nem  vettek 
részt a surinam i, antillai és migrációs
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gyermekek. Mindenesetre a tole- 
rencia egymás iránt növekedett. A 
külföldiek nézetét nem osztják a szer
zők, szerintük nincsen ok a pesszi
mista nézetekre, a történelmi változá
sok nem  változtatták meg az ifjú
ságot.

Ribiczey Sándor dr.

Karácsony Londonban. Meijer Van 
Putten J. B. Ned. Tijdschr. Geneesk. 
1996,140,2592.

London külvárosaiban olyan nyom or 
található, m int Dickens 19. századá
ban. A Brit O tthoni Szolgálat vizsgála
ta szerint gyermekek tömege elfogad
hatatlan körülmények között él és az 
alultápláltság halálosan norm álisnak  
tűnik. A szociális dolgozóknál gyako
ri a vashiányos vérszegénység, gast
roenteritis, sőt rachitist is állapíto ttak  
meg. Tbc. ismét növekedőben van. 
Sok háztartás a szegény negyedekben 
adóssága m iatt ki van zárva a telefon-, 
gáz-, és villamosságszolgáltatásból, 
sőt a vízszolgáltatásból is. Jackie Car- 
nell, az Egészségügyi Felügyelőbizott
ság igazgatója, nagyon aggódik: „Tra
gédia, hogy az évszázad végén, am ikor 
annyi javítás következett be az egész
ségügyben, a jólétben, m inden alá lett 
aknázva az egész országban a kétség
beejtő szegénység miatt.” A The Inde
pendent nov. 25-iki számában írn ak  
egy kétgyermekes anyáról, aki Lon
don északnyugati részében lakik, két 
gyermekével és 80 font heten te a 
fizetése, melyből levonva az állandó 
költségeket, csak 16 font m arad  a k i
adásokra. Az egyedüli meleget egy 
gázkályha jelenti, a kályha széntüze
lésre van beállítva és zsákonként 4 
fontba kerül a szén. A ház h ideg és 
nedves, az ajtókat megette a szú, a 
kétéves kislánya most került haza 
kórházból, tüdőgyulladása volt, anti- 
bioticum okat kapott ott. Becslés sze
rint vagy 2,8 millió gyermek hasonló 
körülm ények között él Nagy B ritan
niában. A b rit alsóházi statisztika sze
rint 3 brit gyermek közül 1-nek ennyi 
segélyből kellene megélnie. Közben a 
takarékoskodás miatt m indenféle 
szociális kiadást m egkurtítanak. A 
Kelet-London-i eü. hatóságoknak 20 
millió fontot kell m egtakarítaniuk, 
ezáltal 140 létesítmény elesik a tám o 
gatástól. Többnyire megelőzési ten 
nivalókról van szó, melyeket ö n k én 

tesek vezetnek (pl. a Newpin köz
pontok, melyekben fiatal anyákat se
gítenek, akik kom oly szellemi prob
lémákkal küzködnek) és a Hamlets 
Youth Counseling Service, mely 12-25 
éves depressiós, vagy drogos prob
lémásokat, A lzheimer kórosokat és 
lakástalanokat lát el és még akkor is, 
ha a támogatás csekély, sokat segíte
nek az elesetteken. Sok ezentúli meg
szüntetett program  az utolsó gát volt a 
minden em berit elözönlő áradat el
len. A londoni autoritások jól tudják, a 
takarékoskodásnak milyen következ
ményei lehetnek, de nem  találnak k i
utat. A környéken sokan élnek segé
lyekből, sok a m unkanélküli, m ár 
20%-os ez. „H onnan faragjunk le,” 
kérdi a szociális segítség vezetője, Sil- 
vie Pierce. „A drogosoktól vonjuk 
meg a segítséget? Vagy az ifjúságtól”? 
Pierce ezen kívül a társadalm i szolgá
latoknál terjedő káoszról is megem
lékezik. Az idősebbektől, akik a k ó r
házba kerültek, meg kellene vonni a 
kórházi ápolást, m ert blokkolják a 
kórházi ágyakat, de nem  lehet kitenni 
őket a kórházból és ez hetente bete- 
genkint 2100 fontba kerül, pedig m á
sutt ebből a pénzből nagyszerűen el 
lehetne látni őket: a szociális szektor
ban a takarékoskodás a National 
Health Sevice-nek több pénzbe kerül. 
Sok községi autoritás panaszkodik, 
hogy a betegeket gyógyulatlanul bo- 
csájtják ki a kórházból, miáltal a házi 
gondoskodásra kell többet költeni. A 
kétfajta szolgáltatás egymás nyakába 
varrja a tennivalókat. És az egész 
országban ez a helyzet, nemcsak Lon
donban. A The Independent kom 
m entárjában arró l szól, hogy a kon
zervatív korm ány torz és amorális te
vékenységet fejt ki, hogy gyarapítsák 
a választóik szám át. „Ha program  
helyett csökkentjük az adóterheket, 
akkor a tüdőgyulladásos kisgyermek 
a mi lelkiism eretünket terheli” írta az 
újság.

Ribiczey Sándor dr.

A depriváció következményei Romá
niában. Meijer Van Putten, J. B. Ned. 
Tijdschr. geneesk. 1996,140,2530.

A Science (1996,274 ,1076-7.) arról ír, 
hogy a Szovjetunió elsüllyedésének 
idejében több keleteurópai gyerm ek 
került nyugateurópai nevelőszülők
höz és az USA-ba. Főleg a rom ániai

árvák okoznak nagy problémát, so
kan hónapokig, évekig m aradnak ár
vaotthonokban, ahol táplálékhoz ju t
nak és pelenkázzák őket, katonai 
módszer szerint. Alig beszélnek velük, 
a Ceausescu rezsim  bukása után 1989- 
ben a világon m indenütt ism ertté vált 
a sorsuk és TV képeken látható volt a 
gyermekek kifejezéstelen tekintete és 
borzalmas m ódon  megtanulták, hogy 
sírásukra nem  reagál senki, nem  be
szélnek hozzájuk, kifejezéstelenül bá
mulnak csak. Nem  csodálható, hogy 
sok nyugati m indent megtesz azért, 
hogy ilyen gyerm eket adoptálhasson. 
A nyugaton azt hirdetik, hogy anyjuk
nál vannak a gyermekek és egy egész
séges, vidám gyermekhez jutnak m ajd, 
közben fejük egyik oldala lelaposo
dott, m ert egész nap ott fekszenek az 
ágy rácsához lakatolt szopóüveg m el
lett, m intha halmozástól akarnák 
megóvni őket és csak bám ulnak a lá
togatókra, hangtalanul. Nem csodál
ható hogy egyesek meg akarják sza
badítani ezeket a gyermekeket. Köz
ben még ülni sem  tudnak és hasonlí
tanak az am erikai Harlow m ajm aihoz 
és patkányaihoz, melyeket anyjuk 
nélkül neveltek, kísérletezés céljából. 
Ezek az izoláltan felnőtt állatok, anya 
nélkül, befelé fordultak, stereotípu- 
sosan viselkedtek, és állandóan hin- 
tázták m agukat, Mary Carlson a H ar
vard egyetem ről ezt észlelte az A m eri
kába érkezett gyermekeknél, egy 
nyikkantást sem  adtak, ha elestek, 
még adoptatiójuk után is. A torontói 
egyetemről Susan Goldberg psycho
lo g y  m egállapította, hogy gyorsan 
alkalm azkodtak a jó körülm ények
hez, pedig voltak, akik m ár 4 év óta 
román intézetben éltek és intelligen
cia dolgában lem aradást m utattak. A 
korai depriváció tehát nem hagy m a
radandó elmaradásokat. A The Ob
server írja nov. 24-én, hogy M oldá
viában a sorsuk nem különbözik a 6 
évvel ezelőtti Romániától és U kraj
nától.

Ribiczey Sándor dr.

REHABILITÁCIÓ

A teljesítőképesség, a légző- és váz
izomzat rehabilitációja szív-tüdő át
ültetés után. Ambrosino, N. és m tsai 
(Centro Medica, Gussago, Italia 
25046): Eur. Respir. }., 1996,9,1508.
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Tíz, átlag 38 éves (19-50) betegen a 
funkciók változását kísérték másfél 
éven át, a rehabilitációs központba 
való felvételtől kezdve, mivel műtét 
előtti adatok nem voltak. Primer 
pulmonális hipertónia, Eisenmenger, 
COPD és bronchiectasia voltak az 
alapbetegségek. Az intézeti rehabilitá
ció átlag 75 napig tarto tt, ezalatt 
45±19 napon folyt a rehabilitáció, 
amely napi kétszer 30 perces, 70%-os 
gyaloglásból, 4x10 perces, ellenállás
sal szemben légzéssel végzett légzői
zom erősítésből és súlyzós gyakorla
tokból állt.

Az induláskor 50±4 kg-os bete
gek vitálkapacitása a kívánt érték 
60± 15%-a, a FEV i 56± 12%, a diffúziós 
kapacitás 37±6% volt, ezek 81, 63, il
letve 54%-ra nőttek fél-egy év során, 
majd nőttek tovább. A vérgázok enyhe 
hypoxémiát jeleztek a m űtét után át
lag 38±13 nappal tö rtén t felvételkor, 
majd normalizálódtak. A hemoglobin 
9,3-ról 13 g%-ra nőtt, a testsúly 63 kg- 
ra.

A Cybex-szel m ért combhajlító és 
feszítő erő mintegy a duplájára nőtt, 
az aerob kapacitási 14-től 19 
m l/kg/perc-re, majd ez a 18. hónapra 
kissé csökkent. A hatperces gyalog
lástáv 350-ről 530 m éterre nőtt. A lég- 
zőizomzat maximális ereje a ki- és 
belégzéskor 54-58 vízcm -ről 100, il
letve 78-ra nőtt.

A rehabilitáció során tehát jelen
tősen javultak a funkcionális állapo
tot jelző mutatók, de a várható normál 
értékeknek csupán a 40-60%-áig. En
nek okai a m űtét előtti hosszú inak
tivitás, a steroid myopathia, az egyéb 
gyógyszermellékhatások és feltehető
en a psychés korlátok is.

A m űtét előtti (re) habilitáció jelen
tősen javítja e funkciókat (Casaburi, 
Petty (eds.): Principles and  practice of 
pulm onary rehabilitation. Saunders, 
Philadelphia, 1993), de ezek a betegek 
ilyenben nem.részesültek.

Apor Péter dr.

Myokardium infarktus utáni pszi
chológiai rehabilitáció: multicentri
kus, randomizált kontrollált tanul
mány. Jones D. A. West R. R. (Univer
sity of Wales College of Med. Cardiff, 
Nagy Britannia): BMJ, 1996,313,1517

A myokardium infarktus utáni pszi
chés rehabilitáció eredményeiről ed

dig kisszámú tanulm ány jelent meg, 
melyekben megkísérelték felmérni a 
csoporttherapia, a tanácsadás, a pszi
chés oktatás, relaxációs tréning hatá
sait. Egy tanulm ány az A típusú visel
kedést próbálta megváltoztatni pszi
chológiai módszerekkel 849 férfibete
gen és eredményeik szignifikáns javu
lást m utattak a kardiális végpontokat 
illetően. Egy m ásik vizsgálat 461 férfi
beteg esetén egy éves utánkövetés so
rán  a halálozási arány csökkenését 
igazolta hasonló módszerek alkalm a
zásával. Egy m ulticentrikus vizsgálat 
komplex rehabilitációs kezelés során 
kb. 20%-os m ortalitás csökkenésről 
számolt be, de a pszichológiai m unka 
alkalmazását kellően nem hangsú
lyozta. Ezen vizsgálatok eredményei 
azonban a szignifikancia 5%-os szint
jét nem  érték el a kardiális Szövőd
ményeket illetően, továbbá férfibete
gek vettek csak részt a vizsgálatban, 
65 év alattiak, annak ellenére, hogy a 
posztinfarktusos betegek egyharma- 
da nőbeteg és a betegek közel felének 
életkora 65 év feletti. A fenti hiányos
ságokat kiküszöbölendő, szerzők ran 
domizált, kontrollált tanulm ányt vé
geztek hat kórház válogatás nélküli 
posztinfarktusos betegeiken. Az ada
tok gyűjtése felvételkor, az elbocsátás
kor (a zárójelentés alapján, prognosz
tikai index felhasználásával), a struk 
turált interjú segítségével történt (an
gina, nitroglycerin használat, szabad
idő eltöltés m ódja, dohányzás, alko
holfogyasztás, szociális tám ogatott
ság, szorongás, depresszió jelentkezé
se a betegséggel vagy a közeli jövővel 
kapcsolatban). A végeredmény érté
kelését a hatodik hónapban s truk tu 
rált interjú és a 12. hónapban klinikai 
vizsgálat (EKG, vérnyomásmérés, az 
eltelt időszakban újabb kardiális tö r
ténés, invazív kardiológiai beavatko
zások, terheléses EKG koleszterin szint 
meghatározás) alapján végezték.

Összesen 2328 beteget vontak be a 
vizsgálatba, akik az akut történés 
u tán  28 napon belül hagyták el a kó r
házat. 1168 beteg képezte a rehabilitá
ciós, 1160 beteg a kontroll csoportot. 
A betegek kezelése és pszichés veze
tése héthetes időtartam ban történt, az 
akut történés után 2-6 hét múlva 
kezdve a program ot, amelynek során 
a fő tém ák a következők voltak: 1. 
Ism eretek a szív- és keringési beteg
ségekről, a myokardium  infarktusról, 
annak  kezeléséről, kimeneteléről, 2. A 
stressz és hasonló szituációk elemzé

se, 3. Relaxációs m ódszerek m egtanu
lása, 4. A stressz szituácók kezelésé
nek m ódszerei, 5. A beteg biztonság- 
érzetének kialakítása. A fenti tém ák
kal a tréningek mellett csoport meg
beszéléseken vagy egyéni tanácsadás 
során foglalkoztak. A random izáció 
után a két csoport között a nem, élet
kor, az infarktus kiterjedése, lokalizá
ciója, a komplikációk és a rizikóté
nyezők tekintetében lényeges eltérés 
nem volt. A megfigyelés és kezelés ele
jén a betegek közel fele számolt be 
mellkasi fájdalomról, 40% -uk n itrá t
készítm ényt használt [446 (39%) be
teg a rehabilitációs és 473 beteg (41%) 
a kontroll csoportban], A hatodik hó
napban a lényegi végpontokban (szo
rongás és depresszió) nem  volt kü
lönbség a két csoport között (a szo
rongás prevalenciája 33%, a depresz- 
szióé 19%). A rehabilitációs csoport
ban kisfokú angina gyakoriság csök
kenést észleltek [778 beteg (73%) vs. 
812 beteg (75%), 95%-os megbíz
hatósági intervallum 0,8%-6,7%], a 
nitrátkészítm ények használatához 
hasonlóan [393 (37%) vs. 417 (39%), 
95%-os konfidencia intervallum 
1,8%—6,4%]. Nem találtak különbsé
get a dohányzás gyakoriságában (260 
(24%) a rehabilitáltaknál vs. 252 
(23%) a kontroll csoportban) és az 
alkoholfogyasztásban (208 (19%) vs. 
216 (20%) a két csoport között. A 
fizikai aktivitásban sem volt szignifi
káns különbség. A hatodik hónapban 
363 beteg (17%) tért vissza főfog
lalkozásához, 237 beteg (11%) volt 
táppénzen, 213 (11%) m unka nélküli 
és 1327 beteg (62%) volt nyugdíjas 
(rokkant vagy háztartásbeli). Azok 
közül, akik  dolgoztak, 48 (13%) fog
lalkozást változtatott, 138 (39%) csök
kentett m unkaidőben dolgozott és 
egyötödük [36 (19%) vs. 39 (23%), 
NS] találta munkáját stressz szem
pontjából kifejezetten vagy közepe
sen súlyosnak.

A 12 hónapos kontroll során nem 
volt szignifikáns különbség a két cso
port között az újabb myokardium in
farktus (91 beteg, 5%), cerebrovaszku- 
láris történés (37 beteg, 2%) szívelégte
lenség (126 beteg, 7%), revaszkularizá- 
ciós m űtét (101 beteg, 5%) szempont
jából, de a gyógyszeres kezelésben sem. 
425 beteg (31%) szedett béta-blok
kolót, 465 (34%) diuretikumot, 1022 
(75%) aszpirint. A halálozás a 28. nap és 
12 hónap között alacsony volt (151 
haláleset, 7%). A hatodik hónapban a
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halálozás kissé alacsonyabb volt a re
habilitált, m int a kontroll csoportban 
(34 vs. 47 eset), de ez az előny a 12. h ó 
napra  eltűnt (76 vs. 75 eset). 
Eredményeik azt mutatják, hogy a 
pszichológiai kezelés myokardium in 
farktus után szignifikáns javulást 
nem  hozott a prognózis javulásában, 
a szorongás és depresszió csökken
tésében és a munkaképesség alakulá
sában a kontroll csoporttal tö rtén t 
összehasonlítás során. Szerzők hang
súlyozzák, hogy eredményeik az elő
zetes, bár kisszám ú betegen tö rtén t 
vizsgálatok során nyert kedvező hatá
sokat nem  tudták megerősíteni. En
nek magyarázata lehet a rehabilitá
ciós kezelés időtartam ának rövidsé
ge, amely a megfelelő viselkedési és 
stresszkezelési képességek elsajátítá
sához kevésnek bizonyult.

[Ref: A pszichés komplikációk szív
izom infarktus után gyakoriak és je 
lentősen befolyásolják a betegek élet
minőségét. A rehabilitációs kezelési 
protokollnak ezért tartalmaznia kell a 
pszichológia módszereit is. A szerzők 
jelenlegi vizsgálata során kapott ne
gatív eredmények magyarázata lehet 
egyrészt, hogy a kontroll csoportbe
tegeinek prognosztikai jellemzői is v i
szonylag jók voltak, másrészt a való
ban pszichológiai therapiára szoruló 
betegek adekvát, egyénre szabott keze
lése nem történt meg, valószínűleg a 
szerzők speciális pszichológiai kép
zettségnek hiánya miatt. Mégis mi 
lenne a megfelelő kezelési módszer? A  
közlem ényhez fű zö tt szerkesztőségi 
kommentárral egyetértve. (R. Mayou, 
Warneford Hospital Oxford) a stan
dard kórházi rehabilitációs prog
ramok helyett egyszerűbb, flexib ili
sebb, költség-hatékonyság szem pont
jából kedvezőbb új form ákat kell al
kalm azni, amelyek a kardiológiai 
módszerek mellett pszichológiai m ód
szereket is magukban foglalnak. A re
habilitációs nővérnek is m ultidisz
ciplináris képzettséggel kell rendel
keznie, a beteg kezdeti informálásán 
tú l a tanácsadásig, a beteg családjával 
való kapcsolattartásig. Szerepe fontos  
a másodlagos megelőzésben, a pszi
chés komplikációk kivédésében, az 
egyénre szabott tanácsok adásában. A 
pszichés kezelésnek központi szereppel 
kell bírnia a tréning program teljes 
időtartam a során. A z egyénre szabott 
cognitív-viselkedés therapia tűnik a 
leghatásosabbnak. A szerzők negatív 
eredményei is ilyen mélységű pszicho

lógiai módszerek beépítésének szüksé
gességét támogatják a rehablitációs 
programok kialakításában.]

Orosz István dr.

Eredmények és költségek csípőtáji 
törés és stroke után. Rehabilitációs 
intézmények összahasonlítása. Kra
mer, A. M. és m tsai. (Center on Aging. 
Univ. Colorado Health Sei. Center, 
3570 E 12th Ave. Suite 300. Denver, СО 
80206) JAMA, 1997,277,396.

A Medicare (a 65 éven felüliek biz
tosítása az USÁ-ban) betegeinek so r
sát követi a rehabilitációs célú felvé
teltől 6 hónapon keresztül, 17 állam  92 
intézményéből válogatott, összesen 
ezer betegének prospektiv vizsgálatá
val. A nem  random izált tanulm ány 
m ódszertani h ibáit egyrészt a sok ál
lamot és intézetet és így különböző 
helyi szokásokat is reprezentáló vizs
gálattal, m ásrészt az eredményeknek 
a felvételi állapotra vetítésével kom 
penzálja. Az eredményeket a hazabo
csátás irányával (közösségbe tö rté 
nik-e) és az önellátó és közlekedőké
pesség alakulásával méri. A költségek 
szám ítása so rán  a M edicare-t te rh e 
lő összes költséget vizsgálja, am ely 
az utánvizsgálat fél éve során felm e
rült.

Csípőtáji tö rö tt betegeken az ered
ményekben nem  találtak szignifikáns 
különbséget rehabilitációs osztályok 
és ápolási osztályok eredményei kö
zött, ha a rehabilitációt befolyásoló 
olyan tényezőkre standardizálták az 
adatokat, m in t pl. életkor, k ísérőbe
tegségek szám a vagy családban aktív 
gondozást vállaló személy jelenléte. 
Stroke betegek esetében ez a kü lönb
ség valam ennyi eredm ény-indikátor 
esetében szignifikáns volt a rehabi
litációs osztályok javára. A rehabilitá
ciós osztályok betegeinek költségei 
szignifikánsan magasabbak az ápolá
si egységek költségeinél. Ennek okát 
elsősorban a jelentős orvosi részvétel
ben, m ásrészt a rehabilitációs team től 
megkövetelt legalább napi 3 órás fog
lalkozásokban látja. Javasolja, hogy a 
biztosító gondolja át a csípőtáji tö rö tt 
betegek rehabilitációjának finanszí
rozását, vagy a megkövetelt szolgálta
tások m értékét.

Kullmann Lajos dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. Öntudatnál lévő, lát
szólag kómás, „locked-in” betegek.
(Szerkesztőségi cikk): Der Spiegel, 
1997,1,134.

A cikk két olyan, közelm últban meg
történt eset ismertetésével kezdődik, 
amikor is a betegeket hosszú ideig, 
tévesen, valódi kóm ában lévőnek 
diagnosztizáltak, holott m indkettő 
betegsége kezdetétől öntudatánál 
volt. Szörnyű élmény egy beteg szá
mára, ha annyira károsodott, hogy 
nem tud kommunikálni, de mégis ön
tudatánál van, holott kóm ásnak hi
szik. Különösen kellemetlen, sőt ke
gyetlen, ha ez a lehetetlen állapot hó
napokig, sőt évekig eltart. Keith And
rews, angol ideggyógyász a közel
múltban közölt egy cikket a British 
Medical Journal-ban, amely 40, állí
tólag kóm ában lévő beteg vizsgálatá
nak eredményéről számol be. Ezek 
közül 17-nél ez a diagnózis hibás volt. 
Közülük egy, egy 64 éves korábbi 
üzletem ber m ár hét éve várt, „mint 
Robinson Crusoe”, arra, hogy felfe
dezzék: öntudatánál van. A 40 beteg 
közül 12 képes volt szavakat képezni, 
17 hibátlanul ism ertette életrajzát, 11 
tudott fejben számolni. Ezeknek a 
betegeknek a többsége vak, vagy erő
sen látáskárosodott, úgyhogy a látás
sal kapcsolatos tesztek negatívak. 
Közülük sok olyan agykárosodásban 
szenved, ami miatt tudata időnként 
elborul ugyan, de máskor teljesen tisz
ta. Andrews becslése szerint csak az 
angol klinikákon legalább 400 olyan 
betegnek kell lennie, aki ebben a 
kényszerű, önmagába zárt (locked- 
in) állapotban van. Mivel Angliában 
1992-ben a bíróság egy precendens 
esetben jogosnak ítélte egy hosszabb 
ideje kóm ában lévő beteg táplálék
elvonással való megölését, ezért 12 
további, kóm ásnak tarto tt páciensnél 
történt hasonló m ódon az élet k i
oltása. Igen valószínű azonban, hogy 
ezek között jónéhány haláláig ön tu 
datánál volt. Németországban a hely
zet közel azonos: orvosok, fiozófusok, 
teológusok vitatkoznak azon, hogy a 
különféle gépekkel életben tarto tt kó
más betegeket egy évi eszméletlenség 
után, tekintettel az igen magas ápolási 
költségekre, meg lehet-e ölni. Egyes 
német szövetségi állam ban az ille
tékes orvosok hasonló eutanáziás 
szabályozást követelnek, m int Angliá
ban. Jogos azonban feltételezni, hogy
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Németországban is a kóm ásnak tar
tott betegek egyharmada öntudatánál 
van. Ebben az országban Paul Schönle 
foglalkozik olyan újabb kom m uniká
ciós lehetőségeknek a kidolgozásával, 
melyek révén az ilyen betegekkel kap
csolat teremthető: EEG alapján igyek
szik megválasztani azt az időt, amikor 
ezen betegek megszólíthatok. Előfor
dul, hogy ez az idő nem több, mint 
napi öt perc. Ugyancsak EEG-vel 
igyekszik kim utatni például, hogy a 
megszólítható betegek hogyan reagál
nak értelmes és értelmetlen m onda
tokra. A cikk ism erteti egy 24 éves 
ném et nőnek az esetét, aki ebből az ál
lapotból olyannyira kikerült, hogy je
lenleg m ár családjában önálló életre 
képes és tudata teljesen tiszta. Jogos
nak tűnik  tehát az a követelés, hogy 
egy állam egészségügyi ellátásához 
tartozzon hozzá a kóm ásnak tartott 
betegek kommunikációs képességé
nek alaposabb, korszerűbb vizsgálata 
is. Ilyen kommunikációs lehetőségek 
kidolgozásával foglalkozik Ném etor
szágban, a tübingeni egyetemen, Niels 
Birbaumer pszichológus. Ezek közé 
tartozik annak vizsgálata, hogy a 
„locked-in”-nek tartott beteg képes-e 
pusztán az agyi tevékenységének tu 
datos megváltoztatásával, valamint az 
ezt tükröző EEG hullámok ingadozá
sával egy komputer képernyőjén a 
kurzort mozgatni és így akár betűkre 
rám utatva kommunikálni. Végezetül 
a cikk röviden rátér az ALS-es (amyo- 
trofikus laterálszklerózis) betegek 
komm unkiációjára is. Ezek közül vi
lágszerte ism ert Stephen Hawkings 
fizikus és kozmológus, aki ma ötven- 
egynéhány évesen Newton egykori 
tanszékének vezetője, holott (mint 
ahogy ez a magyar TV-ben is látható 
volt) csak a szemmozgásaival és kéz
fejének kis rángásával irányít egy spe
ciálisan a számára készült kom m u
nikációs eszközt, egy kom putert.

Dervaderics János dr.

ORVOSTÖRTÉNELEM

A gyógyítás története; a tbc-kezelés 
H ollandiában 1900 körül. Knecht- 
Van Enkelen A. (Amsterdam) Ned. 
Tijdschr. Geneesk. 1996,140,2195.

„Annak ellenére, hogy növekszik a 
társadalm i forgalom, mégis csökken a 
fertőző betegségek által okozott halá

lozás, ezt sokkal inkább a hygiene 
javulásának (tágabb, világosabb, job
ban szellőztetett lakásoknak, jobb 
borkultúrának, alkalmasabb ivóvíz
nek, a fertőzött személyek isolatiójá- 
nak, stb.) tulajdonítható, m int a the- 
rápiás haladásnak, mely csak a megje
lenő betegségeknél alkalmazható.” 
Ezek a szavak 1898-ban hangzottak el 
Stephan professzor ajkáról, aki a tbc. 
kezeléséről tartott előadást Amster
dam ban. A szakmai és laikus vonalon 
m egindult tbc. elleni harc az etioló- 
giai harccal indult meg. 1882-ben kö
zölte Robert Koch, hogy felfedezte a 
tbc kórokozóját, a róla elnevezett ba- 
cillust, de ezzel nem ért véget a vita a 
tbc. fertőzéses eredetéről; az orvosok 
tekintélyes része nem tarto tta  a tbc-t 
fertőző betegségnek, hanem  örököl
hető érzékenységet, hereditaire dis- 
positiót tarto tt lényegesnek. Nolen 
leideni professzor, aki megalapozója 
volt a tbc elleni küzdelemnek, az „in
dividuális dispositio” m ellett tört 
lándzsát. A dispositio alatt Nolen el
lenállóképességet értett. (Fiatal korra, 
fogyatékos általános és tápláltsági ál
lapotra, átm eneti eü. zavarokra, meg
hűlésekre, túlzásba vitt tevékenység
re, feszültségre gondolt, melyek dis- 
ponálnak tbc-re). Nolen tagadta az 
örökölhetőséget, melyet a századfor
duló idejében sok tekintélyes egyete
mi tanár hirdetett; egy közülük, agro- 
ningeni Fokker prof., aki Koch nagy 
ellenfele volt és Bőik prof., az amster- 
dam i anatóm us, aki családfákkal bi
zonyította a tbc. öröklődését. 1902- 
ben bizottságot alakítottak a fertőzé- 
ses-öröklődéses kérdés eldöntéséhez, 
de ez eredménytelen m aradt. Koch 
követőit ócsárolva emlegették. Bár 
1890-ben a berlini kongresszuson 
Koch előállt a tuberculin therapiájá- 
val, amely ism ertté vált halálozásokat 
okozott, mivel a tuberculinnal élő tbc. 
bacillusokat vitt be a szervezetbe. Tu- 
berculint tisztítva az arnhem i házior
vos, Hauke használta először diag- 
nosztikum ként, de a reactiót a francia 
M antoux-ról nevezték el. M iután ak
koriban még senki sem fedezett fel 
bacterium ellenes gyógyszert, a klasz- 
szikus therapiás szerek kerültek a 
gyakorlatba. Az egyetlen prom inens, 
aki annak idején ellenzett m inden 
bacterium  elleni tevékenységet, Ste
phan prof., m ost már Behm er mellé 
állt, aki először alapított egy gyógyhe
lyen a hegyekben egy tbc-t gyógyító 
szanatórium ot. „Aki jobban meg akar

ja ism erni a sokarculatú tüdővészt, an
nak nem csak a bacillus festéssel kell 
foglalkoznia.” Ezzel a kezelést állították 
a főhelyre. A th-ban 3 módszerféleség 
állt rendelkezésre: a nyugalom, a 
gyógyszeres kúra és a sebészi kezelés. 
1900 körül az orvosok bíztak a tbc ke
zelésénél a hygienés és diétás szabályok 
betartásában. A jó táplálkozás, friss le
vegő és napfény fokozza a beteg 
ellenállóképességét. Eleinte a fertőző
képességgel, a prophylaxissal, az im 
munitással, de az érintett szervek meg
betegedésével csak hygienikus szem
pontból törődtek. Később a m un
kásmozgalom hatására a „munka általi 
gyógyulást” is közbeiktatták. Akik a 
fertőzőképességet elismerték, az iso- 
latiót tartották követendőnek, az ellen
feleik pedig a stigmatisatio ellen 
küzdöttek. A szanatóriumok létesíté
sénél a nyugalomba helyezés volt a 
főszempont. Hollandiában a har
mincas évek elején 41 szanatórium 
m űködött 3500 ággyal és Davosban 95 
ágy rendelkezett a tbc-sek számára. A 
betegbiztosítás azonban nem  fedezte a 
szanatórium i ápolásokat. Voltak, akik 
amellett kardoskodtak, hogy a szana
tórium ok a még nem betegek számára 
valók. A betegeken a szanatóriumi ke
zelés sem segít. A szanatóriumokban 
volt, ahol a diétára fektették a fősúlyt: 
zöldségek, gyümölcs, tej és tojás volt a 
diéta alapja, volt, ahol az infravörös 
Finsen lámpa használata, később a 
napfény volt a kezelések fő szempontja. 
Az olasz Forlanini által a ptx kezelés 
került 1906 körül a kezelés központjá
ba. A szanatóriumból „klinikai gyó
gyulásnál” kerültek a betegek hazabo- 
csájtásra, de a „gyógyultak” további el
lenőrzésre szorultak. A gyógyszeres 
kezelés csukamájolaj (klysmában), he
tol Nitrogen, Kakodylsavas-nátrium, 
thiocol, sirolin, lignosulfit, creosot, 
szénsav, antipyreticumok, ureum, vac- 
cinák, jód, higany, angui-fragin, tuber
culin voltak. A hiszékenységet fokozó 
hírverés nem  sokat különbözött a ku- 
ruzslók módszereitől. A kísérletek kis 
számú betegeknél történtek, így pl. a 
fahéjsavas natron kipróbálása 13 be
tegnél történt. Érdekesek a tbc. elleni 
immunisatiós kísérletek, pl. a Denys 
féle tuberculin, melyről sok tudós ked
vezően nyilatkozott. Bizonyítékok 
azonban hiányoztak. Marmorek a pá
rizsi Pasteur intézet laborvezetője lo
vakba fecskendezett tbc. bacillusokat 
és produkált „antitoxint” ezután. Kez
detben nagyon ismertté vált, később
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klysmában adta antitoxinját, végül le
m ondott és ezzel véget ért a tbc. 
passiv im m unisatiója. Sebészileg fő
leg a vese- és a gége tbc. kezelése je 
lentett újdonságot, a tüdő m űtété csak 
későbben vált ismertté. Korteweg 
prof. Leidenben foglalta össze a tüdő 
m űtéti lehetőségeket de óva intett a

korai m űtétektől, amikor a beteg még 
nem  „szenved a panaszai m iatt”. 
Burges szakorvos a gégét kaparta le és 
galvanocaustikusan leégette a k inö 
véseket és a betegeket szanatórium i 
ápolásban tarto tta . A tbc., m int a leg
fontosabb népbetegség 1901-ben 18 
halálesetet okozott 10000 lakosból

évente. Javulás csak a tbc. elleni harc 
megszervezése, a preventio és a korai 
diagnózis által volt várható. Míg 
azonban ez bekövetkezett, addig a be
teg csak a jó kondíciójában bízhatott. 
A dispositio szám ított, nem az orvosi 
beavatkozás.

Ribiczey Sándor dr.

BESZÁMOLÓK

A tudományos Hársfa

A SOTE-nak 1985 óta létezik dr. Korányi 
Frigyesről, a modern belgyógyászati iskola 
megalapítójáról elnevezett szakkollégiuma, 
mely áprilisban a magyar orvosegyetemek 
berkein belül rendhagyónak mondható tu
dományos rendezvénynek adott otthont. 
Magyarország 98 fiatal kutatója, klinikusa 
és TDK-s hallgatója 6 orvosegyetemről egy 
közös fórumon vett részt, Korányi Frigyes 
Tudományos Fórumon. Az 56 fős kollégium 
így próbálta biztosítani a tudományos 
kapcsolatteremtés egyújabb útját. (A kollé
giumban, mely a címében szereplő utca
névből eredően a hallgatók között leg
inkább „Hársfa” néven ismert, már a meg
alakulás óta zajlanak szakmai képzést 
javító programok. Hagyományosak a fel
sőbb éves hallgatók „kisebbeknek” tartott 
konzultációi, meghívott előadók szakmai 
témájú előadásai, illetve az azokat követő 
vitaestek.)

A Fórum fővédnöksegét prof. dr. Ro- 
mics László rektor úr vállalta el. A pá
lyázatok elbírálására nemzetközileg is 
elismert egyetemi oktatókat, professzoro
kat kértek fel. A közel 100 munkát 4 szek
cióban értékelte a zsűri:

-  alapkutatások I. (zsűri: prof. dr. Falus 
András, dr. Losonczy György, dr. Orosz 
Zsolt);

-alapkutatások II. (zsűri: prof. dr. 
Fürst Zsuzsanna, prof. dr. Magyar Kál
mán, dr. Glasz Tibor);

-klinikum (zsűri: prof. dr. Papp Zol
tán, dr. Székács Béla, dr. Magyar Ambrus, 
dr. Prónai László);

-határterületek (zsűri: prof. dr. Sóto- 
nyi Péter, dr. Szászné Bán Judit, dr. Kovács 
Gábor).

A témakörökben megtartott előadá
sokat az adott szekcióhoz tartozó poszter
séta követte. A kétnapos programot dr. 
Váradi András molekuláris genetikáról 
szóló nyitóelőadása vezette be, majd meg
kezdődtek a résztvevők egyenként 12 
perces előadásai és az azokat követő rövid 
viták. A sűrű tudományos napirendet 
csupán a díjátadások szakították meg, majd 
a klubban rendezett fogadás zárta a prog
ramokat.

A Korányi Frigyes Tudományos Fórum 
során összesen 28 díj került kiosztásra. Az 
egyes szekciók helyezettek és különdíjasait

a legkülönbözőbb orvostársaságok és egye
sületek támogatták: Alapítvány az Orvosi 
Szakkollégistákért, HEMSA, SOTE Hall
gatói Önkormányzat, Literatura Medica 
Kiadó, Magyar Vese Alapítvány, Magyar 
Diabetológiai Társaság, Magyar Endokri
nológiai és Anyagcsere Társaság, Magyar 
Hypertonia Társaság, Magyar Sportorvos 
Társaság, Magyar Szülészeti és Nőgyógyá
szati Ultrahang Társaság, Magyar Gastro- 
enterológiai Társaság, SOTE Baráti Kör, 
SOTE Kórélettani Intézet, Pharmavit Rt., 
Schering-Plough Pharma GmbH, HBH Sör. 
Az Orvosi Hetilap is kivette a támogatásból 
a részét: egy 15 000 Ft-os pénzdíjjal, 2 
Orvosi Hetilap előfizetéssel, 2 db 5000 Ft-os 
könyvutalvánnyal gazdagodott a jutalma
zási keret. Prof. dr. Fehér János főszerkesztő 
úr a Fórum során érdekes és egyben hasz
nos előadást tartott Tudományos publiká
ció szabályai címmel. Az ezt követő kis be
szélgetésből kiderült, hogy az Orvosi 
Hetilap pártolja a fiatal kutatók publikációs 
törekvéseit, és a jövőben támogatni kívánja 
tudományos pályafutásukat, legfőképpen 
cikkeik lektorálásával, megjelentetésével az 
újság hasábjain. A mostanság egyre inkább 
élesedő versenyhelyzetben a fiatalok szá
mára ez a lehetőség igen értékes lehet.

Mi, Hársfások szeretnénk, ha ez a Fó
rum a jövőben többször megrendezésre 
kerülne, hagyománnyá válna, hiszen a 
magyar orvosképzésben ez az egyetlen 
fórum, ahol TDK-s hallgatók és PhD-sek 
egyidejűleg közölhetik eredményeiket.

Díjazottak:
Alapkutatások L:

I. helyezés: Szepesi Tímea (ÁOK IV.), 
Kéméndi Kornél (AOK II.), POTE Élettani 
Int.

II. helyezés: Szőcs Katalin (ÁOK V.), 
Komlósi Péter (ÁOK IV.) , Kopitkó Csaba 
(ÁOK V.), SOTE Kórélettani Int.

III. helyezés: Hartyánszky István 
(ÁOK VI.), Fazekas Ádám (AOK VI.), 
SOTE Klinikai Kísérleti Kutató-II. Élet
tani Int.-SOTE Ér- és Szívsebészeti Klini
ka

Különdíj: Sós Hajnalka (ÁOK V.) és 
Bujáky Csaba (ÁOK V.), POTÉ Mikrobiol. 
Int.

Poszterek: I. helyezés: Veréb Ilona 
(ÁOK V.), SZOTE Közp. Kiin. Mikrobiol. 
Láb.

Különdíj: Igaz Péter, Tóth Sára, Stefan 
Rose-John, Szalai Csaba, SOTE Genetikai, 
Sejt- és Immunbiológiai Int.
Alapkutatások II.:

I. helyezés: Helyes Zsuzsanna, POTE 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Int.

II. helyezés: dr. Zupkó István (PhD II. 
évf.), SZOTE Gyógyszerhatástani Int.

III. helyezés: Speer Gábor, Salamon 
Dániel, SOTE III. Belklinika, Német 
Rákkutató C.

Különdíj L: Nagy Krisztián (ÁOK IV.), 
Tóth Miklós (ÁOK IV.), SOTE Anatómia, 
Szövet- és Fejlődéstani Int.

Különdíj II.: Gáspár Róbert, Márki 
Árpád, SZOTE Gyógyszerhatástani Int.

Poszterek: I. helyezés: Schay Gusztáv, 
Tölgyesi Ferenc, Fidy Judit, SOTE Biofizi
kai Int.

II. helyezés: Nagy Krisztián (ÁOK IV.), 
SOTE Anatómia, Szövet-, és Fejlődéstani 
Int.
Klinikum:

I. helyezés: dr. Móré Csaba (PhD II. 
évf.), DOTE Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika

II. helyezés: Bánsági Boglárka (ÁOK
III.), SOTE II. Szemészeti Klinika

III. helyezés: Szentkúti Gabriella (ÁOK 
IV), SOTE Fül-Orr-Gége Klinika

Különdíj: Veres Amarilla (ÁOK IV), 
SOTE I. Gyermekklinika

Különdíj: Méder Ünőke (ÁOK V), 
SOTE II. Gyermekklinika

Poszterek: I. helyezés: dr. Sápy Tamás 
(PhD I. évf.), DOTE Szülészeti és Nőgyó
gyászati Klinika, Mikrobiológiai Int.

II. helyezés: Hariszi Rebekka (ÁOK 
VI.), Münch Zoltán (ÁOK VI.) SOTE I. 
Sebészeti Klinika 
Határterületek:

I. helyezés: Urbán Edit, Mecseki Réka, 
Lukács Kinga, Szénási Zsuzsanna, SZOTE 
Központi Klinikai Mikrobiológiai Láb.

II. helyezés: Buday Barbara (ÁOK V), 
Schiszler Tamás (ÁOK V.) Csikós Márta 
(ÁOK V), SOTE Kórélettani Int.

Különdíj: Szepesi Tímea (ÁOK IV), 
Karádi Kázmér, POTE Magatartástudo
mányi Int.

Különdíj: dr. Purebl György, Szedmák 
Sándor, SOTE Magatartástud. Int.

Poszterek: I. helyezés: Szendi Gábor, 
Kaszab Zsuzsa, SOTE Magatartástud. 
Int.

Különdíj: Csikós Márta (ÁOK V), Bu
day Barbara (ÁOK V), Schiszler Tamás 
(ÁOK V), SOTE Kórélettani Int.

Morschl Éva (ÁOK V), Bretus Ildikó 
(ÁOK IV), JATE Molekuláris Biológia és 
Biotechnológia

Badacsonyi Szabolcs (ÁOK VI.), 
Vannai Judit (ÁOK VI.), SOTE I. Gyermek- 
klinika

Veres Amarilla
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KÖNYVISMERTETÉSEK

Marie De Hennezel: A meghitt halál
(Európa Könyvkiadó, Budapest.
Ára: 650forint)

Francois Mitterand, néhai francia elnök 
bevezetőjével kezdődik ez a csodálatos 
kötet, amely a pszichológus, Marie De 
Hennezel a haldoklókkal való foglalko
zásának hétéves tapasztalatát foglalja 
össze. A könyv mélységes emberségről 
tanúskodik egy olyan világban, amelyben 
Mitterrand szerint „a halálhoz való vi
szony talán sohasem volt ily sivár, mint 
korunk szellemi sivatagában, ahol a létsó- 
vár ember mintha kiküszöbölné a rejtélyt. 
Nem tudja, hogy egy pótolhatatlan forrás 
kútfőjét apasztja el”. „Úgy rejtegetjük a 
halált -  mondja bevezetőjében a szerző 
mintha valami szégyellni való és viszolyog- 
tató dolog volna. Szörnyűséget, képtelen
séget, felesleges és kínos szenvedést lá
tunk benne, elviselhetetlen botrányt, ho
lott a halál életünk csúcspontja, megkoro
názza, ami értelmet és súlyt ad neki.” A 
halál közeledtével, bármennyire is a szo
morúság és a szenvedés az úr, is lehet, ál
lítja a pszichológusnő, még örülni, szeret
ni és mély lelki életet lehet élni.

A szerző egy párizsi tünetkezelő osz
tályon -  a maga nemében első ilyen osz
tály Franciaországban -  szerezte tapaszta
latait, sok időt töltve el életük utolsó óráit 
élő betegek mellett. A pszichológusnő or
vosokkal, nővérekkel és önkéntesekkel 
együtt vett részt egy olyan szintű termi
nális palliativ ellátásban, amely irigylésre 
méltó és valódi alternatívát jelenthet min
denféle eutanáziával szemben. Ez a tüneti 
kezelés olyan mélységes humánummal és 
elkötelezettséggel valósul meg, amely va
lóban emberivé és méltóságossá teszi a 
halált. A haldokló testének a gondozása is 
olyan, amely hihetetlen tapintattal és 
gyöngédséggel történik. Még a bűzt árasz
tó üszkös láb gondozását is természetes 
könnyedséggel végzik a nővérek, akik az 
egész embert ápolják, nem csak az üszkö- 
södött vagy csonka lábat. Majd tömjén
rudacskát gyújtanak a kellemetlen szagok 
kiűzésére. Mindenki azon fáradozik, hogy 
biztosítsa a meleg, nyugodt, békés légkört. 
Az orvosok sem rohannak, hanem leülnek 
a betegek ágya mellé, és beszámolnak ne
kik a kezelésről és a vizsgálatok eredmé
nyeiről, meghallgatják kérdéseiket, kéte
lyeiket és kétségbeesésüket. Ezen az osztá
lyon a beteg nem egy esetnek érzi magát a 
sok közül, hanem valakinek. Hogy mi 
mindent foglal, illetve kell hogy magában 
foglaljon a magas szintű palliativ ellátás, 
bizonyítja a számtalan leírt esetek egyike 
is, amely a szenvedés enyhítését célozta. 
Ebben az esetben az egyik beteg éjszakai 
szorongását kellett feloldani. A nővér egy 
darabig habozott, adjon-e nyugtatót, majd 
ragyogó ötlete támadt. Szerzett egy tálcát, 
leterítette fehér szalvétával, rátett két szép 
csészét, egy kis virágcsokrot és egy égő 
gyertyát. A csészéket teletöltötte finom, 
gőzölgő teával, s bement a beteg szobájá

ba. Hajnali két óra volt. A nővér beszámol 
a fiatal nő meglepett boldog arcáról, a 
bensőséges ünnepi hangulatról, amit ötle
tével teremtett. Az ilyen ötleteken túl, ma
gas szintű a fájdalomcsillapítás, amelynek 
kiegészítésére igénybe veszik a zenét, pél
dául Schubert Ave Mariáját, ha úgy adó
dik, elszívnak egy-egy cigarettát a haldok
lóval, vagy megmasszírozzák, sőt meg
csókolják, s ha kell lehúzzák a redőnyt, 
hogy a beteg tovább tudjon aludni. Nem 
ébresztik fel hőmérőzésre, vérvételre, 
súlymérésre, és semmilyen ürügyet nem 
találnak ki a beteg korai ébresztésére. Az 
ápolónők meghallgatják a betegeket, meg
ajándékozzák őket puszta jelenlétükkel. 
Es „uram bocsá” senki nem háborodik fel 
azon, hogy a nővérek „csak idejüket 
vesztegetik”. Mindenki tudja, hogy a beteg 
meghallgatásának csillapító hatása van. 
Csillapítja a fájdalmat és a szenvedést. 
Naphosszat gondozzák a betegeket, oly 
módon, hogy visszaadják méltóságukat. A 
palliativ osztály minden dolgozója saját 
magatartásával, cselekedetével tagadja, 
hogy „már semmit se lehet tenni”. Nem 
dramatizálják, nem rejtegetik a halált, 
hanem egészen a halál kapujáig kísérik a 
beteget, aki nem egy elfekvőben érzi ma
gát, hanem az élet egyik különleges szín
terén.

A szerző egyértelműen állást foglal az 
igazmondás mellett, hasonlóan Elisabeth 
Kübler-Ross, a világhírűvé vált svájci szár
mazású, amerikai tanatológusnőhöz, és 
még igen sok más szakemberhez, határo
zottan ellenzi a betegek félrevezetését. 
Nincs jogunk hamis reményekbe ringatni 
a halálos beteget, sőt segíteni kell őt ab
ban, hogy közelebb jusson az igazsághoz, 
de csak ha ő is úgy akarja! Ezzel kapcso
latban jegyzi meg a szerző, hogy „az orvo
sok nem hívei az igazságnak. Beérik any- 
nyival, hogy tájékoztatják a helyzetről a 
családokat, melyek szintén úgy érzik, ti
toktartásra vannak kötelezve. Milyen ke
serves lehet olyan betegeket ápolni, akik 
minduntalan szorongó és kérdő pillantá
sokat vetnek rájuk, s egyre azt tudakolják, 
miért nem javul állapotuk! A betegek szo
rongása és az orvosok gyávasága közti 
csapdába szorulva, nincs módjuk arra, 
hogy igazán betegeik mellé álljanak.”

Marie De Hennezel is megerősíti azt a 
ma már széles körben elfogadott megfi
gyelést, miszerint a haldokló előbb-utóbb 
teljesen tisztában lesz betegségének halá
los voltával, bármennyire is igyekeznek 
azt előtte titkolni. A szerző még mind
ehhez hozzáteszi, hogy a haldokló számá
ra az jelenti a legkegyetlenebb magányt, 
ha nem mondhatja el hozzátartozóinak, 
hogy meg fog halni. Ha ő is szerepjátszás
ra kényszerül, nem oszthatja meg gondo
latait szeretteivel, melyeket a közelgő tá
vozása kelt benne. Az ilyen beteg számára 
gyakran nincs más kiút, mint a téboly, az 
őrület, vagy akár a fájdalom, mely leg
alább alkalmat kínál, hogy valamiről 
beszéljenek. A cinkos hallgatás hálójában

vergődő betegek főleg attól szenvednek, 
hogy nem tarthatnak eleven, őszinte kap
csolatot környezetükkel. Végül is ezt sze
retnék, és bizonyosságot arról, hogy az 
utolsó pillanatig a gondjukat viselik, eny
hítik fájdalmaikat és szenvedésüket.

A szerző igen nagy hangsúlyt helyez a 
betegek érintésére, tapintására. Szerinte 
egy tünetkezelő osztályon a beteg érintése 
az ápolás minőségének a része. Erről 
világszerte egyre többet és többet beszél
nek, és különböző felmérések igazolják, 
hogy az ún. terápiás érintéssel még a seb
gyógyulási arány is lényegesen jobb. Nem 
is szólva a szorongásról, ami a fizikai kon
taktus hatására jelentősen csökken.

A pszichológusnő többek közt azt is 
szorgalmazza, hogy fájdalmasnak ígér
kező beavatkozásoknál -  amennyiben 
megoldható -  két ápolónő legyen jelen. Az 
egyik ápolónő egyszerűen csak a gyengéd 
és figyelmes jelenlétet nyújthatná, miköz
ben a másik a legnagyobb szakértelemmel 
elvégezné a szükséges kezelést.

Sok mindent lehet tehát tenni az em
berhez méltó elmúlásért. Mindenek előtt 
fel kell fedezni, hogy ki is az az ember, aki 
ott fekszik előttünk haldokolva, aki nem
csak egy szobaszám vagy kórisme, hanem 
még élő, érző ember. Akik azonban még 
erre sem veszik a fáradságot, azok szá
mára a csönd szakadékká és pokollá válik. 
Ezen a párizsi tünetkezelő osztályon ve
szik a fáradságot erre, és még több min
denre. Nem volt véletlen, hogy maga a 
francia elnök tett magánlátogatást ebben 
az egészségügyi intézményben. Ott is
merkedett meg a szerzővel, akivel végül is 
közeli kapcsolatba került, sőt elképzel
hető, hogy annak idején éppen a szerző 
állt halálos ágya mellett.

A magas szintű palliativ ellátás még az 
elhunyt beteg földi maradványainak az 
előkészítését is magában foglalja. Az 
ápolók és a beteggondozók különös gond
dal mosdatják meg, öltöztetik fel és he
lyezik el ágyán a halottat. Nagy gonddal 
megválasztott parfümmel, ruhával, a haj
ba tűzött vagy a lepedőn összekulcsolt 
kézbe helyezett virággal fejezik ki a halott 
iránti tiszteletüket. Ez a gondoskodás igen 
pozitív hatással lehet a végső búcsút vevő 
hozzátartozókra is.

Végezetül még két fontos dolgot kell „A 
meghitt halál”-lal kapcsolatban említeni. 
Az egyik az, amelyből kiderül, hogy ezen a 
palliativ osztályon, mint általában a hos- 
pice-ekben, létezik egy elkülönített do
hányzó, amely lehetővé teszi, hogy a hal
dokló még utoljára hódoljon „halálos” 
szenvedélyének. Nem esnek tehát át a ló 
másik oldalára, nem állítanak betartha
tatlan tilalomfákat, hanem egyszerűen 
tiszteletben tartják a beteg utolsó kíván
ságát. A másik pedig az a beláthatatlan 
kívánatos következményekkel járó jelen
ség, amelynek lényege, hogy nagyon sok 
beteg és hozzátartozó ilyenkor, ilyen lég
körben jön rá arra, hogy az emberségnek 
olyan dimenziói is léteznek -  végtelen ön
zetlenség, segíteni akarás, elkötelezettség 
stb. -, amelyek létezéséről eddig nem is 
tudtak. Ahogy a szerző fogalmaz: „... 
halála küszöbén fedezi fel (pl. a beteg), 
hogy vannak emberek, akik szeretnek jót 
tenni környezetükkel, képesek úgy se-
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gíteni, mintha nem is magatehetetlen em
bert istápolnának”.

Szép könyv, jó könyv. A fordító, Szabolcs 
Katalin is kitűnő munkát végzett. így aztán 
bátran ajánlom mindazoknak, akik ember
társaink számára az élet végét elfogadható
vá, emberhez méltóvá óhajtják tenni, vagy 
legalábbis ebben segíteni akarnak.

Blasszauer Béla dr.

Kari-Heinz Reutter (szerk.): Sebészet 
(Intenzív kurzus a továbbképzésben c. 
sorozat) Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 
1996,406 oldal.

A Ferdinand Enke kiadó új sorozatot indí
tott, melynek célja a szakvizsgára való elő
készítés, ennek megfelelően alapelve az 
aktualitás. A sorozat egyik első kötete a 
Karl-Heinz Reutter szerkesztésében ké
szített, hat szerző által írt Sebészet. A ki
adást a Hoechst AG. szponzorálta, így ked
vező áron hozhatták forgalomba a kötetet, 
mely repetitoriumszerűen -  a szakvizsga
felkészülés utolsó stádiumában -  rend
szerezi a szakkönyvek és a legújabb köz
lemények ismeretanyagát.

A kötet 18 fejezetre oszlik, tárgyalja a 
pajzsmirigy, emlő, nyelőcső, rekesz, gyo
mor duodenum, vékonybél, vastagbél, rec
tum, appendix, anus, máj, epehólyag és 
epeutak, pancreas, lép, sérvek sebészi ke
zelését. Külön részekben foglakozik a 
lágyrésztumorokkal, az erek megbetege
déseivel és a traumatológiával. A tájéko
zódást tárgymutató segíti.

A fejezetek felépítése egységes: anató
mia, fiziológia, diagnosztika, tünetek, hisz- 
tológia, indikáció, műtéttechnika, szövőd
mények, utókezelés. A részletes taglalást -  a 
kis terjedelem miatt -  a tömör, szinte 
táblázatszerű felsorolások biztosítják.

A tumoroknál minden esetben ismer
teti a TNM-beosztást, és ennek alapján a 
stádiumbesorolást, a daganat előfordu
lását, feltételezett okát, a prognosztikai 
faktorokat, a sebészi kezelés mellett alkal
mazott adjuvans és neoadjuvans kezelést, 
inoperabilitas esetén a palliatio lehetősé
geit. A daganatok kezelésében a hisztoló- 
giai típus és stádium által meghatározott 
sémákat részletesen ismerteti. Hangsú
lyozza a nyirokcsomó staging fontosságát, 
mely a pontos stádiumbesorolás és ezáltal 
a terápia standardizálása mellett a lokális 
recidívák megelőzésében is szerepet játsz
hat. így például részletesen elemezi az em
lőmegtartás lehetőségeit, az axillaris I—II. 
szintű nyirokcsomók eltávolításának fon
tosságát. Gyomorcarcinoma kezelésében 
hangsúlyozza a ma már mindenütt elfo
gadott nyirokcsomó-compartmenek ana
tómiáját és a dissectio lépéseit. Pajzs- 
mirigyrák esetén részletesen tárgyalja a 
hisztológiai típus szerint alkalmazandó

protokollokat, ugyanígy tárgyalja a vas
tagbél- és rectumtumor műtétje során 
követendő taktikát.

A műtéttechnikai részekben ismerteti 
az adott beavatkozás fő lépéseit, az aján
lott varróanyagot és varrattechnikát, a 
posztoperatív kezelést (per os bevitel, bél
mozgatás, drain-eltávolítás, varratszedés 
javasolt időpontja), több helyen sémás 
rajzzal könnyíti a megértést.

Több helyen hangsúlyozza a szemlé
letváltozást. A fekélybetegség sebészi keze
lésében a szervmegtartó proximalis sze
lektív vagotomia mellett foglal állást, elő
nyösebbnek tartja a Billroth-I. resectiót, 
mint a Billroth-II. típust. Ismerteti a Roux- 
Y anastomosis előnyeit, de megemlíti az ezt 
követő magasabb anastomosisulcus recidi
va arányt. Akut felső gastrointestinalis 
vérzés kezelésére javasolja és ismerteti az 
endoszkópos vérzéscsillapítás módszereit, 
és elemzi a Forrest-stádium, illetve a resan- 
guinatio függvényében követendő taktikát. 
Vastagbélileus kezelésében ismerteti mind 
az egy-, két- és háromszakaszos műtétet, de 
részletesen elemzi az intraoperativ mosás
sal kombinált primer resectio technikáját 
és kritériumait.

Kitér a korszerű endoszkópos sebészeti 
beavatkozásokra, melyeket kritikusan ér
tékel. így a laparoszkópos cholecystectomia 
mellett a laparoszkópos appendectomia és 
hernioplasztika előnyeit és hátrányait is 
összeveti, s megemlíti a nyelőcső achalasia 
és reflux kezelésének minimálisan invasiv 
módjait is. Az akut pancreatitis kezelésében 
kiemeli az UH/CT vezérelt punctióval nyert 
bakteriológiai vizsgálat alapján végzett cél
zott antibiotikus kezelést, illetve a szelektív 
dekontamináció fontosságát. A pancreas 
pseudocysták kezelésében a sebészi mód
szerek mellett ismerteti a percutan és az en
doszkópos lehetőségeket is .

Igen jól áttekinthető a traumatológiai 
fejezet. Itt testrégiónként rajzzal kom
binált táblázatokban foglalja össze a törés 
típusát, beosztását és az ennek függ
vényében alkalmazandó kezelési módot.

A könyv további értéke a nyomdatech- 
nikailag is jó szerkesztés, a könnyű át
tekinthetőség, az egységes felépítés. Átta
nulmányozása nemcsak a szakvizsgára 
készülő fiatal sebészeknek ajánlható, ha
nem segítséget ad a már gyakorlott kol
légáknak is, egy-egy betegség kezelési 
sémájának gyors átismétléséhez, rend
szerezéséhez.

Regöly-Mérei János dr.

Polgár Mariann (szerk.):
Allergia csecsemő- és gyermekkorban
(Springer Hungarica Kiadó, 1996.)

A Springer Kiadó folytatta a korábbi évek 
nagy sikerű sorozatát, és Polgár Mariann

szerkesztésében jeles hazai szerzőgárda 
közreműködésével kiadta az „Allergia 
csecsemő- és gyermekkorban” c. könyvet. 
A könyv minden bizonnyal nagy sikerre 
számíthat a hazai gyermekorvosok, gyer
mekeket kezelő háziorvosok és kórházban 
dolgozó orvosok körében egyaránt. A 
színvonalat a kiváló, közismert magyar al- 
lergológusokból álló szerzőgárda biztosít
ja. A szerzők mindegyike didaktikusán, 
közérthetően, magas szakmai felkészült
séggel írta meg fejezetét. A szerkesztő 
munkáját dicséri, hogy a fejezetekben 
nagyon kevés az átfedés, s szerkesztésében 
és szemléletében egységes könyv került az 
olvasó kezébe.

A könyv felépítése az alábbiakat követi. 
Először immunológiai allergológiai alap
ismereteket tárgyal, majd szervspecifiku- 
san veszi sorra mindazokat az allergé- 
neket, amelyek a táplálékkal, a légutakkal 
kapcsolatos betegségek kialakulásában 
szerepet játszanak. Ezt követi az egyes al
lergiás megbetegedések részletes megbe
szélése. Az allergiás megbetegedések ilyen 
módon történő tárgyalása óhatatlanul 
magában rejti annak a veszélyét, hogy az 
allergének ismertetésekor bizonyos klini
kai vetület és a betegségek rövid ismerte
tése is bekövetkezik, illetőleg hogy a 
tényleges klinikai ismertetéskor újabb 
utalás történik a patomechanizmusra, a 
kiváltó okokra stb. Bár ennek nyomai a 
könyvben felfedezhetők, azonban a gon
dos szerkesztést dicsérendő az átfedések 
csak a szokásos mértékűek, és nem ront
ják a könyv színvonalát. A könyvet a 
gyógyszermellékhatások, a táplálkozási 
intolerancia fejezetek egészítik ki, vala
mint a gyermekgyógyászati szemléletnek 
megfelelően a megelőzés szerepe a gyer
mekkori allergológia kimenetében. Igen 
fontos hogy mindazokat a vizsgálóeljá
rásokat is megtaláljuk a könyvben, ame
lyek allergiás megbetegedésekben in vitro 
körülmények között használhatók.

Végül a könyv utolsó fejezetében az 
interdisciplinaritás nyilvánul meg. A 
krónikus betegekkel foglalkozó szakte
rület széles skáláját bemutatandó az 
„Allergiás betegek komplex támogatása” 
c. fejezetben röviden összegződik mind
az, amely ennek a területnek a korszerű 
ellátásához nélkülözhetetlen elemként 
szóba jön.

A könyv olvasása után az a meggyőző
dés alakult ki bennem, hogy a Polgár 
Mariann szerkesztette „Allergia csecse
mő- és gyermekkorban” c. könyv nagy 
segítséget fog nyújtani annak, aki kézbe 
veszi, forgatja, tanulmányozza és a gya
korlati életben hasznosítja mindazt az is
meretet, amely 1995/96. fordulóján az al
lergiás megbetegedésekről tudható.

Tulassay Tivadar dr.
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nal szerzett tapasztalataink hypercholes- 
terinaemiás -  hypertonias betegeken

GYÓGYSZER PIAC 
1997. évi május

A vizsgálat lezárult, felejtse el?
Dializált betegek gyógyszeres kezelése I. 
Egy határterület: a mérgezések 
A dializált betegek gyógyszeres kezelésé
nek átalakulása
„Életkép” az antikoaguláns kezeléséről

GYÓGYSZER PIAC 
1997. évi június

Kevesebb bevétel, több kiadás 
Dializált betegek gyógyszeres kezelése II. 
Az anaemia gyógyszerei 
A vérzékenység gyógyszeres kezelése 
A vérzékenység gyógyszeres kezelésének 
költségvonzata
Ismeretlen tájak, ismeretlen betegségek 
A gyógyszerfogyasztás jellemzői Magyar- 
országon -  2. rész.
„Ütipatika”
Ezermilliárd dollár egészségügyre

A GYÓGYSZERPIAC KÜLÖNKIADÁSA 
KÖTSZER PIAC 
OLDÁS ÉS KÖTÉS 
1997. évi június

KONZÍLIUM 
1997. évi 5-6. szám

Gyökeres átalakítás kell!
Gazdasági és szervezeti problémák 
Finanszírozás az álneve 
Mihez képest mennyi?
Mi a meghatározó érték
Értékhierarchia és finanszírozhatóság
Értékelni a minőséget
Gazdasági hatékonyság a kórházakban
Kódolunk, kódolgatunk
A beteg látja a kárát
A kórházak jövőképe
Menekülés a kontrollingba
Hatni a költségekre
A közbeszerzés tanulóéve
A szakmai minimum feltételekről
A szakma akarata
„önmagában nem ok a bezárásra”
A kórházi gyógyszerellátásról
Egyes speciális gyógyszerek finanszírozása

MAGYAR NŐORVOSOK LAPJA 
1997. évi 4. szám

István Nyirjesy M. D., F. A. C. O. G.: A nőor
vosok feladatai a cervixrákok megelőzésé
ben és therápiájában
Fedák László dr., Rigó János jr. dr., Веке 
Artúr dr., Hupuczi Petronella dr., Takács 
György dr.: Praeeclampsiás terhesek vér
nyomásának változása spinalis anaesthe- 
siában végzett császármetszések során 
C. Molnár Emma dr., Urbancsek János dr.: 
A funkcionális meddőség 
Szendéi György dr., Inovay János dr., Híd
végi János dr., Komád Sándor dr., Somos
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Péter dr., Papp Zoltán dr.: Laparoszkópia 
útján végzett adhaesiolysis 
Sztavridisz Diagorasz dr.: Antiandrogén- 
ösztrogén kombináció alkalmazása hiper- 
androgenizációs bőrjelenségektől szenvedő 
nők fogamzásgátlásában (Tapasztalataink 
Diane-35 készítmény alkalmazásával) 
Czeizel Endre dr.: A metronidazol (Kii
on®) humán teratogenitásának vizsgálata 
György István dr., Mezei Gy. János dr.: A 
hüvelyi candidiasis kezelése egyszeri adag 
Diflucan (Fluconazole 150 mg) kapszulá
val serdülőkorban
Resch Mária dr.: Az evészavarok nőgyó
gyászati pszichoszomatikája 
Petróczi István, Hajdú Krisztina dr., Intő- 
dy Zsolt dr., Verebély Tibor dr.: Magzati 
életben diagnosztizált és kezelt hydro
nephrosis
Winkler László dr., Bajor Klára dr.: Cer- 
vixcarcinomához társuló dermatomyosi
tis mint paraneoplastikus szindróma

MEDICUS UNIVERSALIS 
1997. évi 3. szám

Dr. Kövesi Béla: Praxisanalízis 
Dr. Szeleki Annamária: Halál és halálozás 
-  kihívás a családorvossal szemben 
Dr. Cs. Szabó András -  dr. Hamar Judit: 
Családi konfliktusok -  hiperaktív szemé
lyiség
Dr. Simek Ágnes: Nőgyógyászati rákszűrés 
falusi körzetben
Dr. Péter Antal -  dr. Végső Gyula -  dr. Máthé 
Zoltán -  dr. Alföldi Ferenc: Az Algopyrin 
helye a mindennapi gyógyításban

Dr. Tőrös Edit: A Hotemin® kenőcs terá
piás hatásának vizsgálata 
Dr. Kiss Róbert Gábor: A plazma fibrino- 
génszint, mint kardiovaszkuláris rizikó- 
faktor
Dr. Erős András -  dr. Riesz Tamás -  dr. 
Schopper János: Ciprobay (Ciprofloxacin) 
használata a háziorvosi gyakorlatban

PRAXIS
1997. évi 7. szám

Praxis ’97 Konferencia 
Basalioma 
Jelentkezési felhívás
Antibiotikum választás és infekciós kór
képek az alapellátásban -  1997 -  III. rész 
Diabetes mellitus
Az enalapril (Ednyt) hatása microalbu- 
minuriára ambuláns cukorbetegekben 
Deidesheimi Szimpózium 
Helminthiasisok
Kerekasztal a védőoltások aktuális kérdé
seiről
Közérdekű hírek
A MAPOSZ Fogorvosi tagozatának hí
rei
Olvasói Fórum 
HIETE üzeni
Törvények, rendeletek, és amit értenünk 
kell belőle 
Lapzárta után...

OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 
1997. évi 2. szám

Richard Seymour dr. and Mark Davies dr.: 
Magnetic resonance imaging of parosteal 
osteosarcomas
Lőcsey Lajos dr., Asztalos László dr., 
Kineses Zsolt dr., Berczy Csaba dr. és 
Lenkey Ágota dr.: A vesetranszplantációt 
követő csontelváltozások 
Szántó Dezső dr. és Szűcs Gabriella dr.: 
Akut elektrotrauma által okozott csont
ízületi károsodások
Szabó Tamás dr., Winkler Valéria dr., 
Kaposi N. Pál dr., Molnár Éva dr., Takáts 
Sarolta dr., Apáthy Ágnes dr. és Bálint 
Géza dr.: A szisztémás mastocytosis 
csontízületi tünetei 
Kitekintés
Lazac calcitonin orrpermet (Forgács Sán
dor dr.)
Tanácsok osteoporosisban: A rizikófak
torok jobb megismerése csökkenteni tud
ja a morbiditást és mortalitást (Gergely 
Mária dr.)
A képalkotó eljárások szerepe a trauma 
nélküli törések vizsgálatában (Balogh 
Endre dr.)
SXA és DXA (single and dual energy X- 
ray absorptiometry) (Székely Géza dr.)
A dorso-lumbalis gerinc traumás eltérései 
(Balogh Endre dr.)
Üj módszer a csigolyadeformitások elbí
rálására népesség-, ill. klinikai vizsgálatok 
során (Forgács Sándor dr.)
Ott voltunk
Beszámoló az Osteoporosis Centrumok
Klubjának alakuló összejöveteléről
(Halász Ferenc dr. és Kövecs László dr.)
Postaláda
Nevető Osteológia
Tabák András: Ragályos betegségek

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Az Ajkai Magyar Imre Kórház főigaz
gató főorvosa pályázatot hirdet az 
ideggyógyászati osztályon megürese
dő' szakorvosi állás betöltésére. 
Pályázati feltétel: orvosi diplom a, 
szakorvosi képesítés, MOK tagság, 
m agyar állampolgárság. Kiemelt bére
zés, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 
Pályázathoz csatolni kell: részletes 
szakm ai önéletrajzot, végzettségről, 
szakképzettségről szóló okiratot, O r
vosi Kamara tagságáról szóló igazo
lást.
Pályázatot a Magyar Imre Kórház fő
igazgató főorvosához (Ajka, Korányi

F. u. 1. 8401) kell benyújtani a megje
lenéstől szám ított 30 napon belül.

Küronya Pál dr. 
főigazgató főorvos

A Fővárosi Szent László Kórház fő
igazgatója pályázatot hirdet a kórház 
Röntgen Osztályán 1 szakorvosi állás 
és 1 orvosi (pályakezdő) állás betölté
sére.
A bérezés megállapodás tárgyát ké
pezi.
Az állások azonnal betölthetők.

A pályázatokat a 113/1992. (VII. 14.) 
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése 
alapján a megjelenést követő 30 na
pon belül a kórház orvos igazgatójá
hoz kell benyújtani.

A Fővárosi Önkormányzat Újpesti 
Kórházának (1041 Budapest, Nyár u t
ca 103.) orvos igazgatója pályázatot 
hirdet az Intézet IV. kerületi Szak
orvosi Rendelőintézet Neurológiai 
szakrendelésére -  1 f ő  neurológus 
szakorvosi állásra -  neurológus szak
orvos számára.
Jelentkezés: Dr. Simonffy M árta ren
delőintézeti főorvosnál, 
telefon: 1964-777/1610 (1043 Buda
pest, Görgey A rtúr út 30.)
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INNOGEM®
(g em fib r o z il)  300  m g  k ap szu la

Hatékony lipidszint szabályzó 
a gyógyszeresen kezelhető 
hiperlipoproteinaemiák  
m inden típusában

Alkalmas az ISZB rizikófaktorai 
közül az emelkedett vérzsírszint 
(triglycerid, koleszterin) hatékony 
csökkentésére

Kedvezően befolyásolja az athe
rogen dyslipidaemia syndromát

Már 900 mg/nap dózisban is 
hatékony (II.b, IV típus)

További információ beszerezhető:
EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság 

Termék Osztály 
1087 Budapest, Kerepesi út 19.

Tel.: 113-3803

E g i s  G y ó g y s z e r g y á r  R é s z v é n y t á r s a s á g



E N A L A P R I L  M A L E A T
2 , 5 m g ,  5 m g ,  1 0 m g ,  2 0 m g  t a b l e t t a

H o s s z ú  h a t á s ú  А С Е  ■ g á t l ó
Javallatok:

■ Essential is hype r t on i a  va l amennyi  
súlyossági  foka

■ Renalis hype r t on i a
■ Sz í ve l égt e l enség.  Digi tál isszal  és 

d i u r e t i cummal  együt t  a dha t ó .
Kérjük, olvassa el az alkalmazási előírást!

Orvoslátogató Hálózat 431-4010 
Orvostudományi Főosztály 431-5780

R i c h t e r  G e d e o n  r t .
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X S T Í l
Astra Pharmaceuticals

ШШт

Budesonid-Astra

fíhinocort
У J  fíhinocort fíhinocort

'  . ®Wfbuhaler ACJUQ

% NAPONTA IX 100 jxg 
I  MINDKÉT ORRNYÍLÁSBA

A KEZELÉS 1. NAPJÁTÓL HATÁSOS

W NEM TARTALMAZ TOXIKUS 
TARTÓSÍTÓSZEREKET

Szezonális allergiás rhinitis 
Perenniális allergiás és nem allergiás rhinitis 
Nazális polip kezelése 
Nazális polip recidiva megelőzésére

Rhinocort Turbuhaler
Budesonid 200x1 OOpg/adag
Javallat: Szezonális és perenniális allergiás rhinitis. Nem 
allergiás perenniális rhinitis. Orrpolip. Polypectomia után a re
cidiva megelőzésére és a  polip Kezelésére. Ellenjavallat: a ké
szítmény hatóanyagával szembeni túlérzékenység. Adagolás 
és alkalmazás: Felnőtteknek és 6 évnél idősebb gyermekeknek: 
Individuális az adagolás. Csak intranasalisan alkalmazható. 
Rhinitis esetén: Az ajánlott kezdő adag öszszesen napi 400 ug. 
Fenntartó dózis: naponta 1 xl beszippantás mindkét orrnyílás
ba. Orrpolip kezelése és megelőzése esetén: Az ajánlott adag 
naponta 2x200 pg, majd csökkenthető 1 x200 pg-ra. Mellék
hatás: Ritkán szárazság, csípő érzés az orrban, tüsszentés, 
bőrreakciók. Figyelmeztetés: Terh

HOGY AZ ORR 
LÉLEGZETHEZ JUSSO N

10 ml N as; 
Rhinoco
Approx.
200 d o ses  
Budesomrte 1 
consiit, to  1 m

srhességben alkalmazását lehe
tőleg kerülni kell, hacsak a  klinikai tünetek ezt nem teszik ’ 
lenül szükségessé. A budesonid anyatejbe történő kivá 
dósára nincsen adat. Megjegyzés: Ha lehetőség van, ajc 
a kezelést még az allergén expozíció előtt megkezdeni.

Rhinocort Aqua
Budesonid 200x50pg/adag
Javallat: Szezonális és perenniális allergiás rhinitis. 
Nem allergiás perenniális rhinitis. Orrpohp. Polypec
tomia után a recidiva megelőzésére. Ellenjavallat: a 
készítmény bármely alkotórészével szembeni túlérzé
kenység. Adagolás: Felnőtteknek és ó évnél idősebb 
gyermekeknek: Kezdő dózis: napi 400 pg (napi 2 al
kalommal - reggel és este 2 befúvás mindkét orrnyí
lásba). Fenntartó dózis: A kívánt hatás elérésékor a 
még hatékony, de legkisebb adagra csökkenthető. 
Mellékhatás: ritkán szárazság, csípő érzés az orrban, 
tüsszentés, bőrreakciók. Figyelmeztetés: Terhességben 
alkalmazását lehetőleg kerülni kell, hacsak a klinikai 
tünetek ezt nem teszik feltétlenül szükségessé. A bude
sonid anyatejbe történő kiválasztódására nincsen 
adat. Megjegyzés: Ha lehetőség van, ajánlatos a  ke
zelést még az allergén expozíció előtt megkezdeni.
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