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bakteriosztatikus hatás észlelhető in vitro, mely a trifluoro- 
etoxi-csoporttal hozható összefüggésbe. Különösen 
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Az emlőrák prognosztikai tényezői

Vajda Katalin dr.
Szent Rókus Kórház, Budapest, Patológiai Osztály (osztályvezető főorvos: Konyár Éva dr.)

Prognosztikus faktornak azokat a klinikai, illetve patoló
giai jellemzőket nevezzük, melyek meghatározzák a 
rákos beteg kórlefolyását, illetve gyógyulási esélyeit. A 
szerző rövid összefoglalót ad az emlőrákban szerepet 
játszó legfontosabb prognosztikus faktorokról és a Szent 
Rókus Kórház 10 éves emlőrákos beteganyagának feldol
gozásáról (376 eset). A hagyományos prognosztikus 
tényezők, úgymint TNM status, illetve szteroid receptor
meghatározás vizsgálatának van a legnagyobb jelentő
sége. A cikk ismerteti és illusztrálja az egyéb prognosz
tikus faktorokat, úgymint karyotypus változás, onkogé- 
nek megjelenése, illetve a tumorszuppresszor gének 
gátlása. A szerző röviden leírja ezen elváltozások kimuta
tásának módszereit és elemzi prognosztikus jelentősé
güket (szteroid receptorok, c-enbB-2, p53, bcl-2). Rövi
den áttekinti az öröklődő emlőrák kockázat gének sze
repét az emlőrák kialakulásában.

Kulcsszavak: emlőrák, szteroid receptor, c-enbB-2, p53, BRCA1, 
BRCA2

Az elmúlt évtizedben hatalm as változások m entek végbe 
az em lőrák diagnosztikájában és kezelési stratégiájában, 
melyhez a patológiai diagnosztikának is alkalmazkodnia 
kellett. A carcinogenesis tanulmányozásakor számos vé
letlenszerű és specfikus génelváltozást ism ertek fel, mely 
eredmények egy része m ár a m indennapi patológiai 
gyakorlat részévé vált.

Beteganyag és módszer
A Szent Rókus Kórház Patológiai osztályán 1986. és 1996. 
között 376 emlőrákot dolgoztunk fel. A betegek kormegoszlását 
az 1. ábra mutatja. A legfiatalabb beteg 34, a legidősebb 91 éves, 
az átlagos életkor 61 év volt.

1986. és 1992. között, tehát az első 5 évben a betegek a se
bészt keresték fel elsőként és a sebészeti vizsgálat során történt 
aspirációs citológai mintavétel. 1992 és 1996 között már vala
milyen képalkotó eljárás (mammográfia, ultrahang) segítségé
vel radiológus végezte az aspirációs mintavételt. A kenetek vizs
gálata minden esetben a patológiai osztályon történt. A fa- 
gyasztásos vizsgálatot a műtét során végeztük, amikor a sebész 
különböző színű fonalak beöltése segítségével meghatározott 
séma szerint orientálta a műtéti preparátumot. Kicsiny, nem 
tapintható tumorok esetén a műtétet közvetlenül megelőzően a 
radiológus jelződrótot helyez be az elváltozás közvetlen szom
szédságába. Elfogadott jelzési módszer a festék befecskende-

A Szent Rókus Kórház Tudományos Körének 1997. feruár 26-i ülésén 
elhangzott előadás alapján

Orvosi Hetilap 1998,139 (18), 1067-1074.

Breast cancer and its prognostic factors. Prognostic 
factors are clinical and pathological features that give in
formation in estimating the likely clinical outcome of an 
individual suffering from cancer. The author gives a short 
review of the most important prognostic factors in 
breast cancer. 376 breast cancer cases of a ten year inter
val in a county hospital are summarized.Traditional clinico- 
pathological parameters i. e. TNM and steroid receptor 
status are discussed. The more common karyotipic, on
cogene and tumor suppressor gene alterations are out
lined in the study. Methods for their detection are pre
sented and their value in prognostication is reviewed. 
Emphasis was laid on steroid receptors, c-erbB-2, p53 and 
bcl-2 alterations. Genes responsible for heritable forms 
of increased breast cancer risk are briefly reviewed.

Key words: breast cancer, steroid receptor, c-enbB-2, p53, 
BRCA1, BRCA2

ii

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 (év)

1. ábra: A betegek kor szerinti megoszlása

1. táblázat: A felhasznált immunsavók és hígításuk

Immunsavó Előállító Hígítás

Ösztrogénmolekula ORTHO gyári hígítás
Ösztrogén receptor DAKO 1:75
Progeszteronreceptor DA KO 1:50
p53 DAKO 1:50
c-erbB-2 DAKO 1:25

1067



2. ábra: A) In situ ductalis carcinoma (grade 1) 
szövettani képe. B) ugyanezen daganatban 
pozitív ösztrogénreceptor protein reakció 
a daganatsejtek magjaiban (60 x nagyítás)

3. ábra: A) 38 éves beteg invazív ductalis 
carcinomájának lokális recidívája (grade 3).
B) ugyanezen daganat sejtjeinek cytoplasma 
membránjain erőteljes c-enbB-2 pozitivitás 
(150 x nagyítás)

mm i >«v*r "  «HMJ j f « '"  f f

&5 S í »V
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t r  - %< *, M
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4. ábra: A) Invazív ductalis carcinoma (grade 3) 
szövettani képe. B) Ugyanezen tumor 
sejtmagjaiban p53 pozitivitás 
(60 x nagyítás)
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zése is. Fagyasztáskor a patológus nemcsak a folyamat digni- 
tását mondja meg, hanem rögzíti a tumor méreteit és a szabad 
szélektől való távolságát. Az axillaris nyirokcsomók feldolgo
zása szintén a sebész orientációjának segítségével történik. 
Minden egyes nyirokcsomó szövettani feldolgozásra kerül.

A szövettani feldolgozás rutin módszerekkel történt. Az im
munhisztokémiai vizsgálat paraffmos blokkból készült met
szeten történt peroxidáz-antiperoxidáz, illetve avidin-biotin 
módszerrel. A metszeteken mikrohullámú sütőben, illetve kuk- 
tafezékban történő előkezeléssel végeztünk antigén feltárást. A 
savó származását, illetve hígítását az 1. táblázat mutatja.

Az ösztrogénreceptor-meghatározás helyett az első 5 évben 
-  míg ösztrogénreceptor protein ellenes ellenanyag nem volt 
kereskedelmi forgalomban -  ösztrogén molekulát határoztunk 
meg, mely a tumorsejtek citoplazmájában mutatott pozitivitást. 
1992 óta magát az ösztrogénreceptor proteint mutatjuk ki a tu
morsejtek magjaiban, és csak a magban megjelenő pozitív reak
ciót értékeljük (2. ábra). Progeszteronreceptor-meghatározást 
meghatározott esetekben végzünk, szintén a magban való meg
jelenés értékelhető. A c-erbB-2, illetve a p53 protein-meghatáro
zását szintén válogatott esetekben végezzük csak el. A c-erbB-2 
pozitivitást csak akkor értékeljük ha az a sejt membránján je
lenik meg (3. ábra). A p53 protein-vizsgálat eredményét csak 
akkor tekintjük pozitívnak, ha az a magban jelenik meg (4. 
ábra).

Eredmények

Az emlőrákok szövettani típusának megoszlása a követ
kezőképpen alakult. A leggyakoribb típus ductalis carci
noma volt, ezt 226 esetben diagnosztizáltuk. Ezt követte 
gyakoriságban a medullaris rák, mely 48 esetben fordult 
elő. A további típusok gyakorisági sorrendje anyagunk
ban a következő volt: lobularis (21 eset), tubularis (20 
eset), papillaris (13 eset), comedo (13 eset), m ucoid (7 
eset), adenocarcinoma (6 eset), cribriform (5 eset), trabe
cularis (5 eset), lipid rich (3 eset), neuroendocrin (2 eset), 
in situ ductalis (2 eset), in situ comedo (1 eset), sigillocel- 
lularis (1 eset), squamosus (1 eset), adenoid cysticus (1 
eset).

Jól ism ert tény, hogy a egyes emlőrákokban több szö
vettani típus jelenhet meg egymás mellett. A statisztikai 
feldolgozás során az egyes anyagokban a legkiterjedtebb 
előforduló típusút fogadtuk el fődiagnózisként.

A nagyság leírása 293 esetben állt rendelkezésre. A sta
tisztika során a daganat legnagyobb, cm-ben m ért át
mérőjét vettük figyelembe. Az elmúlt tíz évben operált em 
lőrákok zöme, 142 eset a 0,6-1 cm átmérőjű csoportba tar
tozik. Ezt követi gyakoriságban a 2 és 3 cm közötti csoport 
(70 eset), majd a 0,6-1 cm közötti daganatok csoportja 
következik (40 eset), ezután jön a 3 cm feletti (29 eset), il
letve a 0,5 cm alatti (12 eset) átmérőjű daganatok gyako
risága. Megjegyzendő, hogy az utóbbi években a rákok 
nagysága egyre csökken, és a 0,5-1 cm közötti, valamint a 
0,5 cm alatti átm érőjű daganatok gyakorisága növekszik. 
Az irodalmi adatokkal megegyezően a daganat nagysága 
és az axillaris nyirokcsomók érintettsége között egyenes 
összefüggés van, mint azt a 2. táblázat is mutatja.

A daganatok differenciáltsági fokának m eghatáro
zása, az ún .„grading”, kórházunkban az utóbbi két évben 
történik meg. A „grading” ductalis carcinomák esetében 
kötelező, a lobularis carcinomák esetében ez a klinikus és 
patológus megállapodása alapján történik; kórházunk
ban ezt is m indig meghatározzuk, a többi daganattípus
nál maga a tipizálás felel meg a differenciáltsági fok meg
határozásának.

2. táblázat: A daganat nagyság és az axillaris nyirokcsomó status 
összefüggése

Nagyság
(cm)

Pozitív
(%)

Negatív
(%)

Összesen
(%)

0,3-0,5 5(42) 7(58) 12(100)
0,6-1 18 (45) 22 (55) 40(100)
1,0-2,0 75 (53) 67 (47) 142(100)
2,0-3,0 47 (67) 23 (33) 70(100)
3,0- 21(72) 8(28) 29(100)

Összesen 166(57) 127(43) 293(100)

3. táblázat: A daganat differenciáltsági fok (grade) és az axillaris 
nyirokcsomó status összefüggése

Grade Pozitív (%) Negatív (%) Összesen (%)

1 15(39) 23 (61) 38(100)
2 21(62) 13 (38) 34(100)
3 17(61) 11 (39) 28(100)

Összesen 53 (53) 47 (47) 100(100)

4. táblázat: Tumortípus és ösztrogén receptor összefüggése

Tumortípus Pozitív Negatív Összesen

Adenoid cysticus 1 1
Adenocarcinoma 4 2 6
Apocrin 2 2
Comedo 5 7 12
Cribriform 2 1 3
Ductalis 133 84 217
In situ ductalis 2 2
In situ comedo 1 1
Lipid rich 3 3
Lobularis 15 6 21
Medullaris 24 22 46
Mucoid 6 6
Neuroendocrin 2 2
Papillaris 9 4 13
Sigillocellularis 1 1
Squamosus 1 1
Trabecularis 3 2 5
Tubularis 12 7 19
Összesen 221 140 361

A differenciáltsági fok megjelölése 100 esetben szere
pelt a leleteken, hiszen a mintavétel kezdetekor ez még 
nem volt általánosan elfogadott követelmény. A statiszti
kai feldolgozás eredményét a 3. táblázat mutatja, melyből 
kiderül, hogy a vizsgált esetek grade 1,2 és 3 megoszlása 
nagyjából azonos volt. A százalékos értékek jól jelzik, 
hogy minél magasabb a grade (alacsony differenciáltság) 
annál gyakoribbak az axillaris metastasisok.

A másodlagos prognosztikai faktorok között az első 
helyen az ösztrogénreceptor-meghatározás szerepel. Az 
ösztrogénreceptor pozitivitás és a szövettani típus össze
függését a 4. táblázatban összegeztük. Az elmúlt tíz év
ben 361 esetben végeztük el a vizsgálatot, ebből 221 eset
ben (61%) láttunk pozitív és 140 estben (39%) negatív 
eredményt. Anyagunkban a ductalis rákok esetében a 
pozitív-negatív arány százalékosan ugyanez, lobularis 
rákok esetében a arány 71% a 29%-hoz, míg medullaris
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rákok esetén 52% a 48%-hoz. A tubularis carcinomák 
63-37% -os pozitív negatív arányt m utattak. A többi típus 
esetszám a kicsiny következtetések levonásához.

Az onkogének közül osztályunkon eddig a c-erbB-2, 
és a p53 meghatározást végeztük el. Ezek nem  rutinsze
rűen történnek, és az esetszám még nem  elegendő követ
keztetések levonásához.

Megbeszélés

Prognosztikus tényezők
Az emlőrákok esetében a tradicionális prognosztikus 
faktorok: a tum or mérete, szövettani típusa és differen
ciáltság fokozata, a hónalji nyirokcsomó, valam int a hor
m onreceptor státus (51).

TNM status
A TNM status változatlanul a legfontosabb prognózis 
meghatározó emlőrákok esetében. A patológiai TN 
(pTN) meghatározás tum orra vonatkozó részét a daga
nat m éretének és szövettani típusának meghatározása je
lenti. Nagy összefoglaló tanulmányok bizonyítják, hogy a 
kisebb méretű tumor esetén a betegek hosszú távú túlélési 
esélyei jobbak, mint azoké, akiknek nagy tum ora van 
(51). Ezeknek a felméréseknek az eredményeként szüle
tett meg a minimális em lőrák fogalma, mely az 5 mm-es 
átm érő alatti in situ carcinomát jelenti, melynek prognó
zisa kitűnő. A minimálisan invazív carcinom a fogalma 
alatt az 1 cm átmérőnél kisebb invazív rákokat értjük. 
Ezek esetében az axillaris nyirokcsomó-metasasisok 
15-20% -ban vannak csak jelen (44). Más szerzők szerint 
ez a m érethatár 15 mm (7). Anyagunkban is direkt össze
függés mutatkozott a daganat nagysága és a hónalji nyi
rokcsomó-áttétek megjelenése között.

A szövettani feldolgozáskor adja meg a patológus a 
pontos szövettani diagnózist, illetve m egtörténik a tumor 
fokozatának megállapítása. Az emlőrák szövettani típusa 
szerint ductalis, lobularis, medullaris, mucinosus, secre- 
toros, papillaris, adenoid cysticus, cribriform, metaplasti- 
cus, neuroendocrin, illetve egyéb diagnózist kap. A részle
tes szövettani vizsgálat során dől el, hogy in situ, vagy in
vazív carcinomáról van-e szó, vagy amenyiben mindkét 
komponens jelen van, milyen ezek aránya. A tubulolobu- 
laris, mucinosus, cribriform, medullaris, lobularis és tubu- 
lolobularis carcinomáknak jobb prognózisuk van, mint az 
invazív ductalis típusnak (14). A medullaris, illetve lobu
laris carcinomák jó, vagy közepes prognózisa az iro
dalom ban vitatott, de abban minden szerző egyetért, hogy 
a prognózis kedvezőbb, mint a ductalis carcinomáé. Ösz- 
szefoglalva elmondható, hogy a szövettani típust tekintve 
a kiváló prognózisú csoportba a speciálisan differenciált 
(tubularis, mucinosus, cribriform), valamint a tubulolo- 
bularis carcinomák tartoznak, jó prognózisúak a tubularis 
vegyes, illetve a vegyes nem  specifikus ductalis/és speciális 
ductalis típusúak és a klasszikus lobularis carcinoma. Az 
átlagos csoport: a vegyes lobularis, medullaris és atípusos 
medullaris, és a legrosszabb prognózisúak: a nem speci
fikus ductalis, kevert ductalis és lobularis, valamint a szo
lid lobularis carcinomák (7).

A szövettani diagnózisnak tartalm aznia kell a resec- 
tiós szélek leírását, a nyirokcsomó státust, az angiolym-

phaticus inváziót, amennyiben az megjelenik, illetve az 
in situ kom ponens meglétét. Amennyiben a m am m o- 
gram m on microcalcificatio van, akkor annak meglétét 
vagy hiányát szintén rögzíteni kell (a megfelelő területet 
vették-e ki).

A differenciáltsági fokozat m eghatározásának szem 
pontjai közül a legfontosabbak: a daganat architekturális 
felépítése, a magok érettsége és az oszlások száma. Ennek 
alapján egy pontrendszer alakul ki, melyben m indhárom  
tényező háromfokozatú skálán mozog. A pontok összesí
tése u tán  3-5 pont között I. fokozat, 6-7 pont II. fokozat, 
8-9 pont III. fokozat (2). Másodlagos tényező a sejtizolá
ció és a necrosis (54).

A tum or méretének és fokozatának m eghatározása, 
valamint az axillaris nyirokcsomó status az elsődleges, 
legfontosabb prognosztikai faktorok (2,54).

A regionális nyirokcsomók esetében a m icrom etasta- 
sisok (0,2 cm alatt) és a 0,2 cm-nél nagyobb m etastasisok 
elkülönítésre kerülnek. Ugyanígy jelölni kell, ha az áttét 
áttöri a nyirokcsomó tokját és környezetével összeka
paszkodik. Az érintett nyirokcsomók számát szintén meg 
kell adni (51). Míg abban minden szerző egyetért, hogy 
négynél több nyirokcsomó-metastasis, illetve az extra- 
nodalis terjedés rossz prognosztikus jel, addig a m icro- 
m etastasisok értékelése ellentmondásos. Egyes vizsgálók 
szerint a túlélési esélyek micrometastasisok esetén szig
nifikánsan rosszabbak (23). Más szerzők nem  találtak 
különbséget a túlélésben (16).

Legrosszabb túlélési esélyűek azok a betegek, akiknek 
az em lőrák diagnózisakor m ár távoli m etastasisaik van
nak. Statisztikai adatok szerint ezek aránya 10%. A m á
sodik túlélést rövidítő faktor a hónalji nyirokcsom ó á t
tét, mely a betegek 25-30%-ánál van jelen az em lőrák d i
agnózisakor (8,43).

A prognosztizálás fejlődésének elsősorban a nyirok- 
csomó-negatív betegek esetében van nagy jelentősége. 
Ezen betegeknek kb. egyharmadánál jelennek meg re- 
cidívák, melyek m ortalitási aránya két éven belül 50%. 
Amennyiben meg tudjuk határozni, hogy melyik az a 
betegpopuláció, akinél nem lesz recidiva, akkor ezek a 
betegek elkerülhetnék az excesszív terápiát és ennek 
mellékhatásait. Ugyanakkor az agresszívnek tűnő tu m o 
rok kezelése „méretre szabottabbá” válhat (8,25).

Hormonreceptor-status
Az emlőrákok kezelésében a bilaterális oophorectomia 
kedvező hatása már több mint száz éve ismert (6). Az öszt- 
rogénreceptor jelenlétét emlőrákban a 60-as években iga
zolták (15). Az ösztrogénreceptorok az emlőrákok 
50-85%-ában mutathatók ki, és jelenlétük igen nagy klini
kai jelentőségű, hiszen azok a betegek, akiknek tum orában 
ez a receptor kimutatható, fogékonyabbak az endokrin 
terápiára. Az ösztrogén daganatnövekedést fokozó hatá
sának teljes mechanizmusa még nem ismert. Kísérleti ada
tok szerint a hatást részben az alfa transzformáló növeke
dési faktor (TGF-alfa) aktiválásán keresztül éri el. Ez a po- 
lipeptid,mint neve is mutatja a növedési faktor család tagja 
és az epidermális növekedési faktor receptorhoz kötődve 
aktiválja az epidermális növekedési faktort (5). Ezt újabb 
vizsgálatok már humán sejtvonalakból is igazolták (13).

Az 1980-as évektől kezdve vannak kereskedelmi for
galomban ösztrogén-, illetve ösztrogénreceptor-ellenes
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antitestek, melyek im m unhisztokém iai, illetve in vitro 
radioligand módszerekkel lehetővé teszik emlőrákokban 
a horm onreceptor-status feltárását (26).

A rutindiagnosztikában a patológiai osztályokon 
lényegesen egyszerűbb az im m unhisztokém iai meghatá
rozás, m int a biokémiai módszerek. A kicsiny in situ rá
kok esetében amúgy sem lehetséges a biokémiai m ód
szerhez szükséges citoszol készítés. Az immunhisztoké
miai módszer szemikvantitatív, számítógépes image ana
lízis segítségével azonban kvantitatívvá tehető. Újabban 
az immunhisztokémiai m eghatározást tartják célraveze
tőbbnek két okból. Egyrészt azért, m ert az operált tum o
rok -  a hatékony felvilágosító m unka, illetve a mam m o
gráfiás vizsgálatok elterjedtsége m iatt -  egyre kisebbek, 
m ásrészt pedig olcsóbb, mint a biokémiai meghatározás. 
Összehasonlító vizsgálatok szerint az immunhisztoké- 
mia erősen specifikus és szenzitív (42).

A progeszteronreceptor-meghatározás kiegészítő 
adat. Azt jelzi, hogy a sejtben m űködő ösztrogénreceptor 
volt vagy van jelen. Jelentősége akkor van, amikor a két 
szteroidhorm on-receptor eltérő eredm ényt ad. Fiatalabb 
betegeknél ez azt jelentheti, hogy az ösztrogénreceptor 
saját horm onok által blokkolt, más esetekben mutáns 
ösztrogénreceptor jelenlétére hívja fel a figyelmet (26).

A nem funkcionáló ösztrogénreceptor jelenlétét 
újabb vizsgálatok tárták fel. Ez azt jelenti, hogy a receptor 
nem  ismeri fel a specifikus DNS-kötő helyeket vagy 
egyéb transzkripciós aktivációs faktorokat. Ezek a bete
gek pozitív ösztrogénreceptor-status ellenére sem rea
gálnak az endokrin terápiára. A tum orsejtekben a kezelés 
megkezdése előtt vagy alatt történő mutáció is vezethet 
az ösztrogénreceptor pozitív betegben terápiareziszten
ciához (11).

A pozitív receptorstatus kedvező prognosztikus jel. 
Ezt igazolja a p53 pozitivitással kapcsolatos negatív kor
relációja is. Egyrészt a tum or magasabb differenciált
ságát jelzi, másrészt direkt terápiás konzekvenciája van. 
A receptorstatus általában nem m utat összefüggést a 
szövettani típussal. Saját anyagunkban az átlagosan 
61%-os ösztrogénrecepor-pozitivitás az irodalmi ada
tokban közöltek alsó határához közelít. A szövettani tí
pus és receptorpozitivitás között m i sem találtunk a fenti 
60-40%-os aránytól lényegi eltérést, bár megemlítendő a 
lobularis carcinomák valamivel kedvezőbb és a medulla
ris rákok kedvezőtlenebb pozitív-negatív aránya.

Proteázok
Az áttétképződés folyamatában fontos szerepet tulaj
donítanak a proteázok m űködésének (25), melyek közül 
a katepszincsoportnak van a legnagyobb jelentősége. A 
katepszin-D egy lysosomalis savanyú proteáz, mely nor
málisan is jelen van m inden sejtünkben. Az utóbbi évek
ben leírt feltételezések szerint részt vesz a daganat invá
ziójában, illetve az áttétképződésben oly módon, hogy 
egyéb latens proteolyticus enzimek aktiválásával pusz
títja a sejt közötti alapanyagot. Ezzel együtt, mint au- 
tokrin  mitogén a daganatsejtek proliferációját is elősegí
ti. Feltételezések szerint em lőrákokban a katepszin-D 
szekrécióját az ösztrogén szabályozza. A legújabb ered
mények szerint nem is annyira a tum orsejtek katepszin- 
D tartalm ának van jelentősége a prognózis szempont
jából, m int a daganatot övező kötőszövet histiocytáiban

a katepszin-D expressziójának. Ez utóbbi az, am i a carci
nomák agresszív viselkedéséhez társul (38).

Cytogenetikai elváltozások
A konvencionális cytogenetikai analízis segítségével, il
letve a m odern patológiában bevezetett új eljárásokkal 
vizsgálni tudjuk az emlőrákokban megjelenő genetikai, 
illetve molekuláris elváltozásokat.

A molekuláris szint vizsgálatára használatos az im- 
munhisztokém ia és a különböző oligonucleotid próbák 
(hibridizáció,illetve polymerase láncreakció). A génszin
tű elváltozások vizsgálatára ígéretes az ú jonnan  leírt 
komparatív genomikus hibridizáció (20,24).

Az em lőrákoknak mintegy 70%-a m utat cytogeneti- 
cai eltéréseket (55). Kromoszómaanomáliákat újabban 
proliferativ emlőbetegségekben (ductalis hyperplasia, 
papilloma, sclerotisaló adenosis) is leírtak, ezzel igazolva 
a hyperplasia carcinoma sorrend hipotézisét (28, 33). A 
genetikai eltérések általában az 1,3,6,7,11,17,18 és 22-es 
krom oszóm ákra lokalizálódnak. Az eltérések maguk a 
pontm utációtól a heterozygotaság elvesztéséig terjed
nek, vizsgálatuk az utóbi években számos közlem ény tár
gyát képezte (21,39,40). Az emlő carcinogenesisében je
lentős genetikai elváltozások onkogén aktivációt, illetve 
tum orszuppresszor gén inaktivációt jelentenek.

Az em lőrákban leggyakrabban aktiválódó onkogének 
a következők: c-erbB-2 (régebbi nevén HER-2; neu), epi- 
dermális növekedési faktor receptor (EGFR), cyclin Dl, 
bcl-2 és c-myc gének.

Az inaktivált tumorszuppresszor gének közül a leg
gyakrabban érintettek: a p53 és a retinoblastom a gén.

A fenti felsorolásból a legnagyobb jelentősége a 
c-erbB-2 és a p53 eltéréseinek van, ezek azok a gének, 
melyeket az emlőrákban leggyakrabban vizsgálnak, és 
amelyek eltéréseit a prognózis markereinek tartják.

c-erbB-2
1981-ben Shih és mtsai azonosítottak egy új gént patkány 
kémiailag indukált neuroblastomájában (47). Ez a gén, 
amit neu-nak neveztek, részben azonos az epidermális 
növekedési faktor génnel és egy 185-kd transzm em brán 
onkoproteint kódol (p 185erbB'2). A neu gént ezzel egy idő
ben klónozással kim utatták egy kom plem enter DNS 
könyvtárból (ezt nevezték HER-2-nek) (9), m ajd emberi 
megfelelőjét is kim utatták a hum án genom DNS-ből (ezt 
m ár c-erbB-2-nek nevezték) és emlőrák sejttenyészetből 
(27).

A klinikai vizsgálatok azt igazolták, hogy a c-erbB-2 
onkogén az invazív emlőrákok mintegy 10-30%-ában 
expresszálódik vagy amplifikálódik. A két folyamat ál
talában együtt zajlik, de egymástól függetlenül is végbe
mehetnek.

Állatkísérletekben igazolták, hogy a neu gén overex- 
pressziója mellett megjelenő carcinomák kizárólag az 
emlőre lokalizálódnak (37). A további klinikai vizsgála
tok eredményei azt mutatták, hogy a c-erbB-2 onkogén 
megjelenése jóval gyakoribb ductalis in situ carcinom ák 
esetében (56%), és még ennél is gyakoribb a magas tu 
mor fokozatú comedo típusú in situ carcinom ákban 
(77%) (1,49).

A c-erbB-2 meghatározásának elsősorban grade 3-as 
(alacsony differenciáltságú), szteroidreceptor-negatív, in
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situ ductalis, illetve comedo carcinomában van je len
tősége. Ezekben az esetekben a beteg további kezelését is 
befolyásolhatja az onkogénmeghatározás eredménye. 
Saját anyagunkban is elsősorban ezeket az eseteket vizs
gáljuk. Pozitivitás esetén konzílium dönt a beteg további 
sorsáról.

Mindamellett a c-erbB-2 onkogén és az általa kódolt 
p 185erbB 2 növekedési faktor biológiai funkciója még nem  
ismert. A normális sejtek a c-erbB-2 gén egy kópiáját ta r
talmazzák a 17. krom oszóm a rövid karján. A növekedési 
faktorral való szoros kapcsolat a sejtnövekedésben já t
szott szerepre utal. Újabb eredmények szerint a p l85 a 
sejtmotilitásban is szerepet játszik, im m unelektronm ik
roszkópiával a tum orsejtek mozgásszervein lokalizálták. 
Szerepe valószínűsíthető a ductalis in situ carcinomák, 
illetve a Paget-kór sejtjeinek extensiójában (10).

A c-erbB-2 onkogén prognosztikus jelentősége szá
mos közlemény tárgya. Abban m inden szerző egyetért, 
hogy az onkogén kim utathatósága általában negatív hor- 
m onreceptor-statussal jár együtt, megjelenése kom biná
lódik egyéb rossz prognosztikai faktorokkal úgymint: 
fiatal kor, praem enopausa, magas nuclearis grade. Gya
korisága in situ carcinom ákban valószínűsíti, hogy a 
c-erbB-2 dysregulatiója a carcinogenesis korai eseménye. 
A gén dysregulatióját proliferativ epithelialis laesiókban 
-  atípusos lobularis, illetve ductalis hyperplasia -  is 
kimutatták, melyek az em lőrák prekurzorai lehetnek 
(48). Amennyiben invazív rák őrzi meg c-erbB-2 pozitiv- 
itását, az, m int igen rossz prognosztikus jel, m inden
féleképpen a beteg fokozott kontrollját és agresszívebb 
onkoterápiáját vonja maga után.

EGFR (Epidermális növekedési faktor receptor)
Az EGFR a plazm am em brán egyik 170 kDa glikoprotein- 
je, mely hasonlít az előzőekben tárgyalt pl85erbB 2 p ro 
teinre. Ez a receptor hangolja össze a különböző növeke
dési faktorok hatását a sejtnövekedésre. Amplifikációja 
ritka, de overexpressziója az emlőrákok mintegy 40%- 
ában megjelenik, általában negatív szteroidreceptor-sta- 
tussal együtt (45). Immunhisztokémiai kim utatásakor 
csaknem mindig a tum orsejtek cytoplasmájában jelenik 
meg, nagy ritkán a m em bránokra lokalizálódik. Jelen
tősége az em lőrák kezelésében van. Szövettenyészetben 
és állatkísérletekben EGFR-ellenes monoklonális an tites
tek gátolják a tum orsejtek növekedését, és fokozzák a ke
moterápiás szerek hatását. Első fázisú klinikai kísérletek
ben emberen is kipróbálták és a szer jó farmakokine- 
tikájúnak bizonyult. Fokozta a kemoterápiás szerek ha
tékonyságát és nem  volt toxikus (4).

Inaktivált tumorszuppresszor gén: a p53 és bcl-2 gén 
kölcsönhatása
A p53 gént több mint 10 éve identifikálták (29). Bioké
miai funkcióját tekintve a protein egy 393 aminosavból 
álló nuclearis foszfoproteinnek felel meg, mely transz
kripciós faktorként m űködik (30).

A p53 gén biológiai funkcióját tekintve normális sej
tekben a „genom testőre”. Molekuláris rendfenntartó
ként viselkedve a genom integritása felett őrködik. 
Amennyiben a DNS- bárm ilyen okból károsodik (nap
fény, ionizáló sugárzás, illetve a vírusfertőzés), a p53 
mennyisége megemelkedik, és ezzel együtt leállítja a sejt

replikációt, hogy megfelelően hosszú idő álljon ren
delkezésre a DNS kijavítására. Amennyiben a DNS repair 
csődöt mond, a p53 beindítja a program ozott sejthalált, 
az apoptosist (30).

Az apoptosis beindítása a bcl-2 gén regulációján, pon
tosabban gátlásán keresztül történik  (18,35). A bcl-2 gént 
follicularis lymphomákból izolálták először. A gén a 18- 
as kromoszómán helyezkedik el, és transzlokációval 
kerül a 14-es krom oszóm ára az immunglobulin nehéz
lánc gén (IgH) szomszédságába. Ez eredményezi a bcl- 
2/IgH fúziós gén létejöttét, ami a bcl-2 szint emelkedé
séhez vezet (31). A gén egy olyan mitochondrialis belső 
proteint kódol, mely az apoptosis gátlásával megnöveli a 
sejtek élettartamát. Az apoptosisgátlás a sejt életciklusá
nak bármelyik fázisában történhet, de pontos mechaniz
musa mindeddig ismeretlen (22,31). Az emelkedett p53 
szint következtében kialakult bcl-2 gátlás nyilvánvalóan 
elősegíti a károsodott sejt elpusztulását, az apoptosist.

A bcl-2 gén norm álisan is jelen van számos szövetben 
beleértve az emlőmirigyek hám ját is, és tum orokban is 
megjelenik, így emlőrákokban is. Az újabb kutatások 
kimutatták, hogy a p53 és a bcl-2 között m ind lympho- 
mákban, mind emlőrákokban inverz korreláció van, 
tehát a bcl-2 gén expressziója jó prognosztikus jel (3). 
Általában alacsony malignitású, ösztrogénreceptor-pozi- 
tív rákokban jelenik meg (56).

Az emlőrákoknak csaknem 60%-a mutatja a hetero- 
zygotaság elvesztését a p53 locuson (53). Emellett egyéb 
mutációk (deletio, illetve missense mutáció) is megjelen
hetnek, melyek m ind a protein funkciójának elvesztésé
hez, illetve megváltozásához vezetnek. Ez a carcinogene
sis egyik kritikus eseménye.

A p53 mutációja m inden esetben megtalálható 
Li-Fraum eni-szindróm ában, mely olyan öröklődő meg
betegedés, amiben az emlőrák- és lágyrész-sarcomák 
együttesen fordulnak elő (32).

A p53 mutációk következtében kialakuló funkció- 
zavar jóval összetettebb annál, amit a tumorszuppresszor 
funkció egyszerű elvesztése jelent. A mutáns p53 tetra- 
mer komplexet képez a sejtmagban normálisan is jelen 
lévő ún.„vad” p53-mal, és így funkcionálisan inaktiválja 
azt. A p53 cytoplasmába történő sequestratiója szintén 
inaktivációt eredményez (50).

Azok a daganatsejtek, amelyekben a p53 mutáció 
következtében inaktivált, nem képesek a sejtciklus leál
lítására, tehát genetikailag instabilak, ami azt jelenti, 
hogy génátrendeződés, illetve mutáció jóval gyakoribb 
ezekben a sejtekben. Az eredeti funkció elvesztése azt 
eredményezheti, hogy a kemoterápiával vagy besugár
zással kezelt, illetve utókezelt betegek esetében a kemote
rápiát a legagresszívebb kiónok, illetve tumorsejtek élik 
túl. Ennek terápiás következményei is vannak. Francia 
kutatók eredményei szerint (36) a kemoterápiára kiala
kuló válasz a beteg p53 statusától függő lesz, tehát a p53 
status meghatározásának igen nagy szerepe van a rákel
lenes kezelés megtervezésében és beállításában. A pa- 
tológus a p53 immunhisztokémiai kimutatásával, tehát 
terápiás konzekvenciával járó vizsgálatot végez el.

A normális sejtekben a p53 olyan kis mennyiségben 
van jelen, hogy immunhisztokémiai reakciókkal nem 
tehető láthatóvá. Vizualizálása csak akkor lehetséges, ha 
szintje megemelkedett. A jelenleg rendelkezésre álló
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technikával az immunhisztokémiai reakció kimutatja a 
normálisan is jelen lévő ún.„vad” és a mutáns proteint eg
yaránt. Azt, hogy génmutáció valóban történt-e, csak a tu
morsejtek genetikai vizsgálata tisztázhatja, aminek elvég
zésére m inden p53 pozitív tum orban nyilvánvalóan nincs 
mód. Nagy szériák vizsgálatával tisztázták, hogy az egyes 
daganattípusokban milyen a mutáció és a kimutathatóság 
egybeesése. Ez emlőrákokban 62-92% között van (50). 
Összefoglalva kimondható, hogy a p53 protein fontos 
prognosztikus faktor, meghatározásának a szteroidrecep- 
tor-negatív esetekben terápiás jelentősége lehet.

A p53 pozitivitásnak tehát az onkoterápia megterve
zésében van jelentősége. Saját anyagunkban a p53 meg
határozására ugyanúgy, mint a c-erbB-2 meghatározásá
ra, szteroidreceptor-negatív, alacsony differenciáltságú, 
esetleg recidiváló esetekben kerül sor. Pozitív esetekben a 
beteg további sorsáról onkológiai konzílium dönt.

Az öröklődő emlőrák rizikó génjei 
Az em lőrákoknak egy kis része (nem több, m int kb. 5%) 
magasan penetráló dom ináns gének következtében ala
kul ki. Ezekben az esetekben nem a tum orsejtek génjei
nek vizsgálatáról, hanem  a beteg génjeinek vizsgálatáról 
van szó.

Régóta ismertek azok a „rákos családok”, ahol az em
lőrák, illetve ovárium- és egyéb carcinom ák halmozottan 
fordulnak elő. Az emlőrák génjét, melyet BRCA 1-nek 
neveztek el, 1990-ben lokalizálták a 17-es kromoszómán, 
és 1994-ben sikerült a gén klónozása (19, 34). A hatás- 
mechanizmus máig sem teljesen tisztázott. Az m ár is
mert, hogy a gén maga egy 220 kDa-os, a sejtmagban el
helyezkedő protein, ami egy 1863 aminosavból álló m á
sik fehérjét kódol. Ez utóbbi tum orszuppresszorként 
funkcionál (52). Az apai, vagy anyai m utáns alléi öröklése 
csak az emlőrák prediszpozícióját terem ti meg, szüksé
ges egy újabb károsító hatás is, hogy a másik szülőtől 
örökölt alléi is inaktiválódjon és így megszűnjön a tu- 
morszuppresszor hatás.

A különböző BRCA gén mutációk vizsgálata az orvos- 
tudom ány egyik legizgalmasabb kérdése, ebben a tém á
ban szinte követhetetlen számú közlemény jelenik meg. 
Az m ár ism ert, hogy a BRCA 1 gént hordozóknak a 70 
éves korukra becsült em lőrákkockázatuk 87% (a daganat 
szövettani típusa általában m edullaris), ez a kockázat a 
gént nem  hordozó populációban 6,8%. Az ováriumrák 
kockázata ugyanerre a korra 27,8%, míg a gént nem hor
dozó populáció kockázata 1,8% (57). A génhordozóknak 
nagyobb a colon- és prostatarák-rizikójuk is.

A m ásik emlőrákra hajlamosító gén a BRCA 2 gén, 
mely a 13-as kromoszómán jelenik meg (17). Ez a gén 
szintén tum orszuppreszor és a heterozygotaság elvesz
tése vezet emlőrák kialakulásához. Az ezt a gént hor
dozókban a férfiemlő, prostata, colon, illetve nőkben az 
em lőrák mellett az ovárium, cervix és ureter tum orai je
lennek meg nagyobb gyakorisággal.

Az em lőrák rizikógénjeinek felfedezése az orvostu
dom ány nagy fejlődése, de az eredmények értékelése és a 
terápiás stratégia kidolgozása még várat magára. Nyil
vánvalóan az eredmények publikussá válásával párhuza
m osan nő majd az igény a tesztek elvégzésére. Ez hazánk
ban is várható, hiszen nálunk is megjelent m ár a BRCA 1 
génm utációk kimutatásának eredményeit összefoglaló

első közlem ény (41). Az azonban, hogy mi történjék a 
génhordozókkal, még sem szakmailag, sem etikailag 
nem tisztázott (12).

Köszönenyilvánítás: szerző megköszöni Szente Erzsébet és 
Mikes Erika értékes technikai segítségét.
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40 nap, a 6 hetes nyomdai átfutás miatt.
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1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Tel.:169-0900,fax: 169-1390
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200 mg amiodaronum chlort 
tum tablettánként (30 db),
150 mg amiodaronum chlor; 
tum injekciónként (6 ampull; 
Adagolás Tabletta: Kezdő 
adag: 600 mg/nap (3 tabletta 
8-10 napon át. Fenntartó ada 
100-400 mg/nap.
Iv. infúzió: Telítő adag:
5 mg/ttkg 250 ml 5%-os glük 
infúzióban. Fenntartó kezeié 
10-20 mg/ttkg/24 óra 250 ml 
5%-os glükóz infúzióban. 
Maximális napi adag: 1200 r 
Az alkalmazási előírás teljes 
szövegét a "Vademecum" 
című kiadvány tartalmazza.

C0RDAR0NE
tab le tta  és injekció # _A legjobb ütemben

Bővíti a ritmuszavarok kezelésének lehetőségeit:
■ Arrhythmia-védelem 24 órán keresztül.

■ Hatásos más gyógyszerekre rezisztens arrhythmiákban is.
■ Adható egyidejűleg fennálló angina pectoris, 

vagy súlyos koszorúér-elégtelenség esetén, mivel antianginás 
és antiischaemiás hatással is rendelkezik.
■ Társadalombiztosítási támogatás: 90%.



TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK

A gastrooesophagealis reflux betegség gyógyszeres 
kezeléséről (prospektiv kontrollált klinikai vizsgálat)

Wittmann Tibor dr., Rosztóczy András dr., Fehér Attila dr., Jármay Katalin dr., Oláh Tibor dr.1, 
Szendrényi Vilmos dr.1 és Kiss Ildikó dr.2
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: Lonovics János dr.) 
Sebészeti Klinika (igazgató: Balogh Ádám dr.)1
Szeged Városi Kórház Radiológiai Osztály (igazgató: Nárai György dr.)2

A szerzők egyéves kontrollált (1.5., 3., 6., 12. hónap: pH- 
metria, endoszkópia, szövettan) tanulmány során vizs
gálták 40 betegben az egyes elfogadott gyógyszercso
portok, illetve kombinációk terápiás hatékonyságát a 
gastrooesophagealis refluxbetegség (GORB) különböző 
súlyosságú stádiumaiban. A kiinduló terápiát -  Savary 
Miller 0 stádiumban: sucralfat + domperidon; l-ll. stádi
umban: ranitidin + domperidon, III—IV. stádiumban: 
omeprazol -  a fenti időpontokban végzett ellenőrző vizs
gálatok eredménye alapján a hatékony kezelés szükség
letének megfelelően módosították. Eredményeik szerint 
a sucralfat és a domperidon elégséges és hatékony 
gyógyszerei a 0. stádiumú GORB gyógyításának. Az I. 
stádiumban a ranitidin + domperidon kezelés 9 beteg
ből 5-ben bizonyult optimálisnak, 3-ban elégséges volt a 
sucralfat + domperidon kezelés, 1 esetben omeprazol 
kezelésre kellett váltani. A II. stádiumban a 11 esetből 7- 
ben elégtelen volt a ranitidin + domperidon kezelés, az 
optimális terápiát az omeprazol alkalmazása jelentette. 
A III—IV. stádiumban az alapdózisú (20 mg) omeprazol 
terápiát az esetek harmadában emelt dózisú (40 mg) 
kezeléssel kellett felváltani. A követéses vizsgálat igazol
ta, hogy a panaszok javulása gyors lehet, 6 hét elteltével 
40 betegből 34 jelzi a panaszok javulását, ill. megszű
nését, ugyanakkor az endoszkópos és a szövettani kép 
normalizálódása ezen idő alatt csak az esetek egyhar- 
madában következik be. A gyógyulás folyamata az en
doszkópos kép megítélése alapján átlagosan 3 hónapos, 
a szövettani eltérések rendeződése 6 hónapos gyógy
szeres kezelést követően látszik optimálisnak. A GORB 
gyógyszeres kezelésében megnőtt a proton pumpa inhi
bitorok szerepe, biztonságos savellenes kezelés a GORB
II. stádiumában csak ezektől a szerektől várható.

Kulcsszavak: gastrooesophagealis reflux, gyógyszeres kezelés 
sucralfat, ranitidin, domperidon, omeprazol

A gastrooesophagealis reflux betegség (GORB) kezelé
sének alapvető célja m inden esetben a nyelőcsövet érő 
refluxatum m értékének csökkentése, illetve megszünte
tése. Ez az esetek döntő részében sósav-expozíció elleni 
kezelést jelent. A GORB kezelésében az életmódbeli és

Rövidítések: GORB = gastrooesophagealis reflux betegség; PPI = pro
ton pumpa gátló; G = fokozat (grade)

Orvosi Hetilap 1998,139 (18), 1077-1081.

Different classes of drugs in the treatment of gastro- 
oesophageal reflux disease (prospective open cont
rolled clinical study). One year follow up(1.5, 3, 6, 12 
months) study was established to examine the role of 
several classes of drugs in the treatment of reflux disease 
in 40 patients on the basis of objective control parame
ters (pH-metry, endoscopy, histology). The therapy was 
initiated, respectively, the different stage of severity 
(Savary-Miller): in stage 0 sucralfate + domperidone, in 
stage I and II: ranitidine + domperidone and in stage 
III—IV omeprazole was introduced. Our results proved 
that sucralfate + domperidone is curative on reflux oe
sophagitis in stage 0 cases. In stage I sucralfate and 
domperidone were effective in 3 of 9 cases, ranitidine + 
domperidone was optimal in 5 of 9, and omeprazole 
was required in 1 of 9 patients. In stage II. ranitidine + 
domperidone was effective only in 4 of 11 patients, and 
the initial therapy was modified to omeprazole in 7 of 11 
patients to find the optimal drug in this stage. In stage III 
and IV only omeprazole showed curative effect and the 
doses required were 20 mg in 8 of 13 and 40 mg in 5 of 
13 patients. The complaints improved in 34 of 40 pa
tients after 6 weeks treatment, while histological healing 
of reflux oesophagitis was observed in 12 of 40 cases. 
After 3 months the endoscopic healing rate was 28/40, 
but histological healing could be reached after 6 months 
of optimal treatment in 30 of 40 cases. We can conculde, 
that the optimal drug selection may result a rapid im
provement of complaints, but endoscopic and histologi
cal regeneration of the oesophageal mucosa is more 
graduated with time. The healing process of the reflux 
oesophagitis requires 3 months. Proton pump inhibitor 
drugs have an enhanced role in the treatment of gas- 
trooesophageal reflux disease, and our results proved 
that the efficiant and safety treatment of mild form 
(stage II) of disease requires the administration of pro
ton pump inhibitors.

Keywords: gastrooesophageal reflux, treatment, drugs, sucral
fate, ranitidine, domperidone, omeprazole

diétás változtatásokon túl a rendelkezésre álló gyógy
szeres kezelés eszköztára folyamatosan bővül. A kórkép 
súlyosságának, a nyelőcsőhám endoszkópos és szövet
tani elváltozásainak, a szövődmények mértékének meg
felelően a gyógyszeres kezelés lehetőségei ma: az antaci- 
dák, a hámbevonók, a prokinetikum ok, a Eb-receptor 
blokkolók és a proton pum pa gátlók (PPI) alkalmazása. 
A kezelést illető jelentős számú tapasztalat alapján a 90-es 
évek elején fogalmazódott meg a GORB gyógyszeres ke
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zelésének átfogó ajánlása, mely az új megfigyelések 
alapján azóta is módosult. Ezeket értékelve véleményünk 
szerint m a is kevés azon kontrollált vizsgálatok száma, 
melyekben a terápiás hatékonyság megítélése a panaszok 
követésén túl objektív vizsgálómódszerek segítségével 
történt. Ez vonatkozik az egyes gyógyszercsoportok 
várható terápiás hatékonyságára, a kezelés szükséges in
tenzitására és időtartamára, a „gyógyulás” esélyére.

Munkánkban, ezen utóbbi, a mindennapos gyakorlat 
számára fontos kérdésekre kerestük a választ objektív vizs
gálómódszerek (pH-metria, endoszkópia, szövettan) segít
ségével. Vizsgáltuk az egyes elfogadott gyógyszercsopor
tok, illetve kombinációk terápiás hatékonyságát a GORB 
különböző súlyosságú stádiumában, a panaszok változásá
nak kórjelző értékét, a reflux oesophagitis endoszkópos és 
szövettani gyógyulásának várható időtartamát.

Ellenőrző
vizsgálatok

3
6

12
hónap

sucralfat
+

^domperidon.
f  ranitidin 

+
^domperidon.

omeprazol

1 1  1 1
N K N K

1 X  > <

i  i
N K

^  1 
' ' a ▼

sucralfat
+

^domperidon,
ranitidin

^domperidon,
f 1omeprazol

1. ábra: Terápiás protokoll. Az ellenőrző vizsgálatok a kezelés 
hatékonyságának megítélésére a nyomon követési idő 1,5., 3., 
6., 12. hónapjában történtek. A 24 órás pH-metria eredményétől 
függően -  normál (N), kóros (K) -  a séma szerint módosult 
a gyógyszeres kezelés a feltüntetett gyógyszercsoportok 
irányában

Betegek, módszerek
Prospektiv módon 1 éven át követtük nyomon 40 beteg gyógy
kezelését gastrooesophagealis reflux betegség miatt. A tanul
mányban 19 férfi és 21 nő vett részt. A betegek átlagos életkora 
51,7 (20-80) év.

Diagnosztikus protokoll
A gastrooesophagealis reflux betegség diagnózisát komplex vizs
gálati protokoll alapján állítottuk fel. Ez magában foglalta a felső 
gastrointestinalis endoszkópiát, a nyelőcső szövettani vizsgálatát, 
a 24 órás nyelőcső pH-metriát, a videóra rögzített báriumnyelést 
és a nyelőcső manometriát. A gyógyszeres kezelés elindítását 
követően másfél, három, hat, ületve tizenkét hónap elteltével el
lenőrző vizsgálatok történtek. Ezen vizsgálatok során értékeltük a 
betegek szubjektív panaszainak változását, amennyiben azok 
megszűntek, csökkentek vagy változatlanok maradtak.

A nyelőcsövet érő savexpozíció változását 24 órás pH-met- 
ria, a reflux oesophagitis javulását endoszkópia és szövettani 
vizsgálat segítségével ítéltük meg. Az endoszkópos kép érté
kelésekor a Savary-Miller stádiumbeosztást alkalmaztuk, mely
nek alapján a vezető elváltozás: az I. stádiumban az izolált, a II.- 
ban a multiplex, a III.-ban a nyelőcsőben körkörösen megje
lenő és összefolyó erosiók megjelenése, a IV. stádiumban pedig 
ulcus, stenosis, columnaris metaplasia kialakulása (23). Ezen 
stádiumbeosztás ma széles körben elfogadott módon kiegé
szült a „0” stádium fogalmával, mely kórformában vizuálisan 
reflux oesophagitis nem igazolható.

Terápiás protokoll
A kezelést a stádiumbeosztásnak megfelelő általános elvek sze
rint kezdtük el. A „0” stádiumban 4x1 g sucralfat + 3x10 mg 
domperidon, középsúlyosnak megfelelő I—II. stádiumban 
2x150 mg ranitidin + 3x10 mg domperidon, az ennél súlyosabb 
III—IV. stádiumban pedig 20, illetve 40 mg omeprazol kezelést 
indítottunk. A nyomon követés során a gyógyszerelést az után- 
vizsgálati eredmények alapján az 1. ábra által jelzettek szerint 
módosítottuk. Ennek megfelelően a kontrollvizsgálatok ered
ménye alapján állapotromlás esetén a fokozottabb, míg javu
láskor az enyhébb súlyosságú stádiumban alkalmazott gyógy
szercsoportra váltottunk.

Vizsgálati módszerek
Felső gastrointestinalis endoszkópia során a hagyományos Sa
vary-Miller I-IV. stádiumbeosztást alkalmaztuk, kiegészítve az 
említett „0” stádiummal. A szövettani vizsgálat a cardia szint
jéből és a cardia felett 10 cm-rel a nyelőcsőből vett biopsziás

mintából történt. Alkalmazott stádiumbeosztásunk: G0 = sza
bályos nyálkahártya; G1 = enyhe laesio (basalisatio, hám papil
la megnyúlás, vascularis dilatatio a lamina propriában); G2 = 
gyulladásos sejtinfiltráció (eosinophil, neutrophil); G3 = ki- 
fekélyesedés; G4 = Barrett-metaplasia, displasiás jelenségek ki
alakulása.

A 24 órás nyelőcső pH-metria Digitrapper Mark II. Gold 
készülék (Synectics Medical) és egycsatornás antimon pH 
elektród segítségével történt. A pH szenzort az alsó nyelőcső- 
sphincter felett 5 cm-rel pozícionáltuk. A pH görbe számító- 
gépes analízisét az EsopHogram 5.60 programmal végeztük 
(Gastrosoft Inc.). Az eredményeket a DeMeester-féle kritériu
mok alapján értékeltük (3,4,20,22).

A bárium nyelési próbához videorekorderhez csatlakozta
tott röntgen átvilágító készüléket használtunk. Paszta és folya
déktípusú kontrasztanyag álló és döntött testhelyzetben törté
nő nyeletésével vizsgáltuk a nyelőcsőfunkciókat, a reflux meg
jelenését és annak mértékét (9,10,17).

A nyelőcső manometriát 3+4 lumenű nasooesophagealis 
vízperfúziós szondával a lassú és a gyors áthúzás módszerét al
kalmazva a Synectics Medical Polygraph HR rendszerével 
végeztük. Az adatok számítógépes értékeléséhez a Polygram 
5.06C2 programot (Gastrosoft Inc.) használtuk (2,18,21).

A panaszok alakulását nyomon követtük és értékeltük a ki
indulási, illetőleg a megelőző ellenőrző vizsgálathoz képest a 
változás (javulás, romlás, változatlan állapot) mértékét.

Eredmények

A vizsgálat ideje alatt a panaszok szubjektív javulása (2. 
ábra) m ár az első 6 héten jelentős m értékűnek m utatko
zott. A betegek 41%-a vált panaszmentessé, és további 
45%-a számolt be javulásról az első kontroll alkalmával. 
A folyamatos kezelés ellenére a tünetek alakulásában 
további értékelhető változást nem észleltünk az utánvizs- 
gálatok során a 3., 6., 12. hónapban.

Ugyanakkor a gyógyszeres antireflux kezelés hatására 
az ellenőrző vizsgálatok jelzett időpontjaiban vizsgálva 
progresszív m ódon norm alizálódott a nyelőcső pH-érté- 
ke és a nyelőcső endoszkópos képe (3. ábra). A kezdeti te
rápia az első ellenőrző vizsgálatok (1,5 hónap) ered
ményei alapján az esetek 60%-ában rendezte kielégítően 
a nyelőcsőbeli pH viszonyokat. A terápiás stratégia jelzett 
módosítása (1. ábra) az esetek 88%-ában hatékonyan 
megszüntette a savas refluxot (3. ábra, 12. hónap). A ref
lux oesophagitis endoszkóposán értékelt gyógyulása, 
azaz m akroszkóposán ép nyelőcsőhám kialakulása fo-
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2. ábra: A panaszok változása a GORB kezelése során

3. ábra: A nyelőcső pH-értékek és a refux oesophagitis 
rendeződésének mértéke a 12 hónapos kezelés során (n = 40)

4. ábra: Az oesophagitis különböző súlyosságú szövettani 
stádiumainak előfordulása a GORB kezelése során 
(G0= szabályos hám, G1 =enyhe hámlaesio, G2 = gyulladásos 
sejtes infiltráció, G3 = kifekélyesedés) (n=40)

A GORBst.l. GORB st.II. GORB st, lll.-IV.

0 1 2  0 12 0 1 2  hónap

J  sucralfat + domperidon ^  omeprazol 20mg

Q  ranitidin + domperidon ^  omeprazol 2x20mg

5. ábra: A különböző gyógyszercsoportok értéke a GORB 
hatékony kezelésében. Az egyes stádiumokban (st. I—IV.) 
elindított gyógyszerelést a 0. hónap, az ellenőrző vizsgálatok 
szerint szükséges gyógyszermódosítást, a hatékony 
gyógyszerelést a 12. hónap értékei mutatják (n=40)

lyamatában követi a nyelőcső pH rendeződését (3. ábra). 
Kifejezetten figyelemfelkeltő adat ugyanakkor, hogy 6 
hetes kezelés csak az esetek 29%-ában, míg a tovább foly
tatott kezelés 3 hónap elteltével m ár a betegek 67%-ában 
vezetett a nyelőcsőhám endoszkópos (makroszkópos) 
gyógyulásához. A reflux oesophagitis szövettani gyógyu
lása még ennél is lassabb folyamat (4. ábra). Teljes szö
vettani regenerációt 3 hónapos kontrollált kezelés mel
lett az esetek 35%-ában (14/40 beteg), 6 hónapos kezelés 
után a betegcsoport 75%-ában (30/40 beteg) sikerült iga
zolni, s ennél jobb eredm ényt a gyógyszerelés további 
fenntartása sem hozott.

Ugyanakkor ha a kontrollált kezelés hatékonyságát a 
szövettani kép súlyossági fokában észlelt változás alap
ján ítéljük meg, bizonyos, hogy a súlyosabb stádium ú (G
2-3) esetek aránya 3 hónapos kezelés után a kiindulási 
érték hatodára (2/40 beteg) esik vissza, s súlyos szöveti 
eltérés (G2-3) a kezelés 6. hónapjában már nem található 
(4. ábra).

Vizsgáltuk azt a kérdést, hogy a kiinduló terápiát az 
ellenőrző vizsgálatok eredményei alapján milyen m ér
tékben és mely gyógyszercsoportok irányában volt szük
séges módosítani. A reflux oesophagitis egyes stádium ait 
külön értékelve a nyomon követési idő alatt a kiindulási 
terápia a következők szerint módosult. A GORB 0 stádiu
mában alkalmazott sucralfat + domperidon kezelés a 
vizsgált 7 betegből 5-nek elégségesnek bizonyul, 2 eset
ben erőteljesebb (ranitidin + domperidon) kezelésre kel
lett váltanunk. Az I. stádium ban alkalmazott raniti
din + dom peridon kezelés (5. ábra) a vizsgált 9 betegből 
5-ben optimálisnak bizonyult, 3 esetben elégséges volt a 
ranitidin sucralfattal való felváltása, míg 1 esetben ome
prazol kezelésre kellett váltanunk. A gyógyszerigény leg- 
kifejezettebben a GORB II. stádium ában változott. Ebben 
a stádiumban a kiindulási ranitid in  + dom peridon keze
lés a vizsgált 11 betegből csak 4-ben (36%) bizonyult
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megfelelőnek, 7 beteg (64%) esetében az optimális hatást 
az omeprazol kezelésre váltás biztosította. A legsúlyo
sabb III—IV. stádiumban a kezelés elkezdésekor alkalm a
zott alapdózisú 20 mg omeprazol terápiát a 13 esetből 5- 
ben (38%) emelt dózisú (2 x 20 mg) kezeléssel kellett fel
váltanunk. Külön kiemelendő, hogy a III—IV. stádium ban 
a klinikai remisszió idején a protokoll alapján megkísé
relt ranitidin + domperidon kezelésre való váltás egyet
len esetben sem bizonyult elégségesnek, hanem relap- 
szushoz vezetett.

Megbeszélés

A GORB a világ sok más országához hasonlóan Magyar- 
országon is a leggyakoribb betegségek közé tartozik, 
mégis csak az utóbbi évtizedben került a klinikai érdek
lődés és a kutatás előterébe. Ennek magyarázata a diag
nosztika és a terápia eszköztárában végbement változá
sokban keresendő.

A legutóbbi időkig a GORB terápiájának eredményes
ségét vizsgáló randomizált tanulmányok legtöbbször 
csupán a panaszok és az endoszkópos kép alapján felállí
tott diagnózist vették kiindulási alapul (12). Ezek és a be
lőlük származó metaanalízisek értékelését sokszor meg
nehezíti a GORB különböző stádium ában levő betegek 
szelekciójának, illetve ezen betegcsoportok összehason
lító vizsgálatának hiánya (6,8,12,14,15,17).

A metaanalízisek szerint rövid távon nincs jelentős 
különbség a monoterápiában alkalmazott kis dózisú Eh
blokkoló és a prokinetikumok hatása között. Ehhez ké
pest jobb terápiás eredmény várható proton pum pa in
hibitor, illetve H2-blokkoló és prokinetikum  kom biná
ciójának alkalmazása esetén (6, 8, 12, 26). Az egyes l e 
blokkolok kis és nagy dózisait összehasonlító tanulm á
nyok nem  mutattak meggyőző különbséget a terápiás 
eredményességben (13). Bizonyos, hogy a PPI-ok alkal
mazásával csökkenthető legeredményesebben a savszek
réció és tartható fenn ez a gátló hatás a leghosszabb ideig 
(5).

Mivel a különböző gyógyszercsoportok hatásm echa
nizm usa eltérő, így érthető, hogy a GORB különböző sú- 
lyosságú stádiumaiban hatékonyságuk is eltérő, ugyanis 
a reflux oesophagitis gyógyulásának alapvető feltételét, 
azaz a nyelőcső-pH tartósan 4 feletti értéken való ta rtá 
sának kritérium át kell teljesíteniük. Ezen kritérium  alap
ján m a m ár számos értékes klinikai megfigyelés és vizs
gálati adat áll rendelkezésre a GORB különböző súlyos- 
ságú stádiumaiban a rövid és hosszú távú kezelés javasolt 
gyógyszeres stratégiájáról. Ugyanakkor kevés a prospek
tiv kontrollált klinikai vizsgálatok száma, melyek egyér
telm űen segítenének eldönteni a ma is fontos gyakorlati 
kérdéseket. Ezek: az egyes gyógyszercsoportok helye a 
GORB kezelési stratégiájában, a megfelelően lefolytatott 
rövid távú kezelés várhatóan szükséges időtartam a, vala
m int a kezelés eredményességének szempontja. M un
kánk ezen, ma sem lezárt kérdésekre kereste a választ.

Az eddigi irodalmi adatok alapján a terápiás pro
tokollok szinte kivétel nélkül egy változó időtartam ú 
kezelési időszak utáni időpont eredményeit m érik fel és 
hasonlítják a kezelés előtti állapothoz, célul tűzve ki a 
gyógyszeres stratégia hatékonyságának vizsgálatát. Igen

változatosak az eredményesség megítélésére használt 
módszerek, a m unkák többnyire a panaszok és az en
doszkópos kép követésén alapulnak. Hiányoznak a ref
lux oesophagitis gyógyulásának folyamatát tartósan kö
vető, a folyamat várható időtartam át tisztázó és eszközös 
vizsgálatokon alapuló tanulmányok.

A m indennapi gyakorlatban a panaszok változása fon
tos adat a kezelés hatékonyságának megítélésében. Mun
kánk során értékelve és összevetve a panaszok változását, 
valamint a reflux oesophagitis endoszkópos és szövettani 
gyógyulásának folyamatát bizonyos, hogy a betegek 45%-a 
már 6 hét kezelés után is panaszmentessé válik. Ugyan
akkor ez az arányszám a későbbiek során sem változik je
lentősen, és egy év kezelés után is mindössze 58%. Ezzel 
párhuzamosan az endoszkópos és a szövettani restitúció 
aránya a kezelés 6. hetében 29%, illetve 31%, míg ezek az 
értékek később elérik a 77,5, illetve a 71 %-ot. Ezen adataink 
arra utalnak, hogy a panaszok követése önmagában nem 
elégséges kritérium a a gyógyulási folyamat megítélésének. 
Bizonyosnak látszik, hogy a panaszok javulása az első 6 
hétben megelőzik az endoszkópos és a szövettani „gyó
gyulást”, míg a kezelés harmadik hónapjától panasz jelen
léte nem feltétlen utal az elégtelen vagy a rosszul meg
választott kezelésre. Kétséges esetben nem nélkülözhető az 
endoszkópia, illetve végső lehetőségként a 24 órás pH-met- 
ria ismételt elvégzése.

Az endoszkópos gyógyulás és szövettani regeneráció 
optimálisan megválasztott kezelés mellett is fokozatos, 
időigényes folyamat. Saját eredményeink szerint az en
doszkópos kép normalizálódása a betegek nagyobb cso
portjában (67%) legkevesebb 3 hónapos kezelés után kö
vetkezik be. Ugyanakkor a nyelőcsőhám teljes szövettani 
regenerációja később, anyagunkban csak 6 hónapos keze
lést követően igazolható. Ezek az adatok hangsúlyossá 
teszik azt az ajánlást, hogy az ún. gyógyító, rövid távú keze
lésre a GORB különböző súlyosságú stádiumaiban átla
gában nem  elegendő 6-8 hét, hanem az esetek többségében 
3 hónap, sőt a szövettani regeneráció szempontjából ennél 
is több (eseteinkben 6 hónap) időre van szükség.

Választ kaptunk vizsgálataink során arra a fontos 
gyakorlati kérdésre, hogy a választott gyógyszercsopor
tok, illetve kombinációk a GORB egyes súlyossági stádiu
maiban milyen m értékben feleltek meg a hatékony keze
lés kritérium ainak. Adataink megerősítik azt a nemzet
közi tapasztalatot, hogy a sucralfat és a prokinetikum  
elégséges és hatékony gyógyszerei a GORB enyhe stádiu
ma (st. 0) gyógyításának (19,26-28). Nagyobb számú be
teganyagon végzett tanulmányok hangsúlyozzák a GORB 
gyulladással nem járó enyhe formáiban a sucralfat és 
prokinetikum ok kielégítő hatását m ár akkor is, ha ezeket 
a szereket önm agukban adjuk.

A prokinetikumok közül ma előtérbe került a cisaprid (25,26, 
30), mely a legtöbb kontrollált vizsgálat tanúsága szerint a gyo- 
morürülésre és a nyelőcső clearance-re kifejtett pozitív hatása ré
vén eredményes. A tanulmány indításakor és ma is hiányzik olyan 
kontrollált összehasonlító vizsgálat, mely GORB-ben egyértel
műen segítene felmérni a fő prokinetikum csoportok - a meto- 
clopramid, domperidon, cisaprid - közötti hatáskülönbséget.

Eredményeink szerint a Savary-Miller I. stádiumban 
m ár szükségesnek látszik a H2-blokkolók adása (29), hi
szen sucralfat + dom peridon adásával csak az esetek h ar
mada volt kielégítően kezelhető.
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Alapvetően fontos megfigyelésnek tartjuk, hogy a Sa- 
vary-M iller II. stádiumban az eredeti gyógyszeres straté
giai elképzelés -  azaz Eh-blokkoló és dom peridon adása
-  csak az esetek kisebbik részében (36%) volt elégséges, 
biztos eredményesség csak PPI adásával volt elérhető. 
Ebben a stádiumban a reflux oesophagitis gyógyulása 
csak tartós és jelentős savszekréció gátlás útján biztosít
ható (7,16). A GORB II. stádium ában m a m ár nem reális 
alternatíva az emelt dózisú vagy napi többszöri (4x) Eh
blokkoló adása (11).

A GORB III—IV. stádiumában eredm ényeink megerő
sítik az eddigi adatokat, melyek alapján csak PPI-tól 
várható kurativ hatás elérése (8,11,16,26). Eseteinkben a 
pH -m etria eredményére támaszkodva és a reflux epizó
dok diurnális megoszlását is figyelembe véve az esetek 
kétharm adában 20 mg omeprazol adása elégséges volt, 
míg a betegcsoport egyharmadában az emelt -  2 x 20 mg
-  adag jelentette a minimális hatásos dózist.

Követéses vizsgálataink -  melyek során a GORB ke
zelésének hatékonyságát endoszkópia, szövettan és a 24 
órás pH-monitorozás segítségével ellenőriztük -  felhív
ták a figyelmet arra, hogy a GORB gyógyszeres kezelése 
során a panaszok javulását lényegesen lassabban követi a 
nyelőcsőhám restitúciója. A hatékony rövid távú kezelés 
átlagos időtartam a az esetek többségében nem kevesebb 
3 hónapnál. A GORB gyógyszeres kezelésében megnőtt a 
PPI-ok szerepe, biztonságos savellenes kezelés már a 
GORB II. stádiumában csak a PPI szerektől várható. 
Amennyiben a rövid távú gyógyszeres kezelés eredmé
nye nem kielégítő, a kezelés revíziója szükséges, melyhez 
az endoszkópia és a 24 h pH -m etria alapvető informá
ciókat szolgáltat.

Adataink és az eddigi gyógyszerterápiás gyakorlat 
összevetése megerősíti azt a felvetést, hogy a GORB gya
kori recidíváinak kialakulásában az alapbetegségen túl a 
nem kielégítően megválasztott gyógyszerelés mellett a 
szükségesnél rövidebb időtartam ú kezelés is lényeges 
lehet. Mivel a panaszok javulása még nem  jelenti bizton
sággal a reflux oesophagitis szövettani gyógyulását, a ke
zelés intenzitásának korai csökkentése a nyelőcsőhám 
részleges restitúciója miatt, véleményünk szerint, egyik 
tényezője lehet a fenntartó kezelésre való áttérés után 
bekövetkező gyors recidívának.
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GENETIKAI TANULMÁNYOK

Mutációanalízis a CTG-bázishármas
megsokszorozódásának vizsgálatával
egy háromgenerációs myotoniás dystrophiás családban
Molnár János1, Kis Andrea dr.1, Melegh Béla dr.2,3, Nádasi Edit dr.2’3, Varjas Tímea1, Kovács Erika1, 
Kosztolányi György dr.1,2
Magyar Tudományos Akadémia és Pécsi Orvostudományi Egyetem Klinikai Genetikai Tanszéki Kutatócsoport 
(vezető: Méhes Károly dr.)1
Pécsi Orvostudományi Egyetem Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet (igazgató: Kosztolányi György dr.)2 
Gyermekklinika (igazgató: Soltész Gyula dr.)3

A szerzők a myotoniás dystrophia molekuláris biológiai 
diagnózisára mutatnak be egy polimeráz láncreakción 
(PCR) alapuló módszert egy háromgenerációs család 
vizsgálatán keresztül, amellyel a felelős gén meghosz- 
szabbodásra hajlamos (CTG)n régiójában vizsgálják az 
ismétlődések számát. A PCR termékek detektálására 
ezüstözéses technikát vezettek be. Az érintett család
tagok klinikai tünetei jó egyezést mutattak a CTG ismét
lődések számával. A módszerrel nagy pontossággal lehet 
meghatározni az egészséges, a premutációs és az eny
hébb tüneteket mutató tartományban az ismétlődések 
számát. A súlyos esetekben, mikor a repetició több
százas és -ezres tartományba esik, a meghosszabbodás 
csak közvetett úton, az amplifikáció elmaradásából 
mondható ki, ehhez azonban figyelembe kell venni a 
családi allélok szegregálódását. A módszer alkalmas egy 
eddig nehéz differenciáldiagnosztikai problémát jelentő 
betegség korai igazolására vagy kizárására.

Kulcsszavak: myotoniás dystrophia, congenitalis myopathia, 
PCR

A myotoniás dystrophia (MD) autosomalis domináns 
öröklődésmenetet mutató súlyos izombetegség, melynek 
gyakorisága mintegy 1/8000 (1, II).  Kialakulásáért a 19- 
es krom oszóm án elhelyezkedő MD-proteinkináz-gén a 
felelős (1), melynek a 3’ át nem  íródó régiójában található 
egy tandem szerűen ismétlődő ‘CTG’ bázishármas sza
kasz (1. ábra). Az ismétlődések száma egészséges populá
cióban 5 és 35 között változik, stabil és nagyfokú poli
morfizmust m utat (3, 11-13). Érintett egyénekben ez a 
régió meghosszabbodik, és ez a szám elérheti a 2000-et 
is. A betegségre jellemző az ún. premutáció az 50-es és a 
70/100-as tartom ányban, ami m ár instabilabb. Ez gyak
ran tünetm entes, vagy cataractával, esetleg enyhe myoto- 
niával jár (4,11). Anyai átörökítés esetén a meghosszab
bodás mértéke generációról generációra növekszik, ami 
egyre súlyosabb tünetekkel és egyre korábban kezdődő 
klinikai manifesztációval jár együtt (anticipáció). Legsú
lyosabb a nagy perinatalis m ortalitású congenitalis for
ma, mely az 1000 feletti ismétlődésszámnál következik 
be (9). Ezen okok miatt MD-ban -  ugyanúgy, m int a töb
bi triplet-repeat expanziós betegségben -  m ár nem  elég a 
hagyományos mutációértelmezésnek megfelelően csu
pán arra válaszolnunk, hogy „igen vagy nem” -  tehát van 
mutáció vagy nincs - ,  hanem azt is meg kell m ondanunk,

Orvosi Hetilap 1998,139 (18), 1083-1085.

Investigation of the 'CTG' expansion in myotonic dys
trophy: report on a three generation family. A PCR- 
based method with a novel silver staining detection was 
developed for the determination of CTG repeat number 
in the 3' untranslated region of the MD-PK gene respon
sible for myotonic dystrophy. Through the investigation 
of a family with affected members in three generations 
the application of the method is presented. According to 
the results, healthy individuals were verified easily, and 
the repeat number in patients with mild features or with 
premutation could be determined accurately. In severe 
clinical forms, e.g. congenital myopathy, the expansion 
can be deduced only from the lack of amplification, 
however, this is also helpful if the segregation of familial 
alleles in known.

Key words: myotonic dystrophy, congenital myopathy, PCR

hogy „mennyi”. Ezt a kérdéses génszakasz hosszából 
határozhatjuk meg, amire két m ódszer terjedt el: a poli
meráz láncreakció (PCR) és a Southern-blott (5). Köz
leményünkben a PCR alkalmazását egy három generá
ciós családon keresztül mutatjuk be, amely két congeni
talis myopathiában elhunyt gyermeke miatt genetikai 
tanácsadásunkon megjelent fiatal nő révén került látó
körünkbe.

CCTGCCAGTTCACAACCGCTCCGAGCGTGGGTCTCCGC- 
CCAGCTCCAGTCCTGTGATCCGGGCCCGCCCCCTAGCG- 
GCCGGGGAGGGAGGGGCCGGGTCCGCGGCCGGC- 
GAACGGGGCTCGAAGGGTCCTTGTAGCCGGGAATGCT- 
GCTGCTGCTGCTGCTGCTGGTGCTGCTGCTGGGGGXT- 
CACAGACCATTTCTTTCTTTCGGCCAGGCTGAGGCCCT- 
GACGTGGATGGGCAAACTGCAGGCCTGGGAAG- 
GCAGCAAGCCGGGCCGTCCGTGTTCCATCCTCCACG- 
C AC C C C C A C C T A T C G T T G G T T C G C A A A G T G -  
C A A A G C T T T C T T C T G C A T G A C G C C C T  - 
GCTCTGGGGAGCGTCTG

1. ábra: Az MD-PK gén részlete a 'CTG' ismétlődésekkel és a 
primer kötődési helyekkel
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2. ábra: A vizsgált családfa

3. ábra: A vizsgált minták elektroforetikus képe ezüstözéses 
szemléltetéssel

Vizsgálati anyag és módszer
A 2. ábrán látható családból 11 főt sikerült vizsgálatunkba 
bevonni, a fennmaradó személyek nem működtek közre a vizs
gálatban.

A DNS izolálást alvadásgátolt perifériás vérmintából végez
tük kisózásos technikával (7). A PCR-reakció az 1. ábrán lát
ható primer pár (12) segítségével és az alábbi összetételű 25 pl 
végtérfogatú elegyben történt MJR PTC-150 készülékben. 
100-120 ng genomikus DNS; 25 pmol mindkét primerből; 1 X 
Taq-polimeráz puffer (50 mmol KCl; 10 mmol Tris-HCl pH: 9,0; 
0,1% Triton X-100); 2,5 mM MgCh; 3 egység Taq-polimeráz; 20 
pM minden egyes dNTP-ből. Az alkalmazott hőprogram: 96 °C 
denaturálás, 67 °C annealing, 72 °C extenzió 1-1 perc 5 ciklus
ban, majd 30-szor 96 °C, 62 °C, 72 °C 1-1 perc. A kapott termé

* A műszert az A-249 sz. OTKA műszerpályázati támogatással 
vásároltuk

kékből 5 pl-t 2,0%-os agaróz gélen futtattunk 70 V konstans fes
zültséggel. Az amplifikáció bekövetkeztét etidium-bromiddal 
ellenőriztük.A ‘CTG’ bázishármasok felsokszorozódásának 
mértékét Stratagene BaseAce Jr vertikális elektroforézis kádja 
segítségével határoztuk meg.* Ehhez 0,8 mm vastag, 8%-os 
nem denaturáló gélt alkalmaztunk, melynek összetétele a kö
vetkező volt: 40 ml 30%-os akrilamid és 0,8%-os biszakrilamid 
törzsoldat elegye; 15 ml 87%-os glicerin; 15 ml 10X TBE; 79 ml 
bidesztillált víz; 1 ml 10%-os ammónium-perszulfát: 30 pl 
TEMED. A betöltött minta mennyisége 20 pl, amelyet előzőleg 3 
pl betöltőpufferrel elegyítettünk. Ennek az összetétele a követ
kező: 0,4% brómfenolkék; 0,4% xilén-cianol; 25% ficoll. A fut
tatást 220 V konstans feszültség mellett végeztük 20 órán ke
resztül, IX TBE pufferben. Az ismétlődésszámok pontos meg
határozása érdekében a mintákkal párhuzamosan futtattunk 50 
bp létrát (Pharmacia), melyből a felhasznált mennyiség 1 p volt. 
A szétválasztott nukleinsavakat, ezüstözéses technikával jelení
tettük meg (2,6,8) a következők szerint: mosás 10%-os etanol- 
ban 10 percig, majd 1%-os salétromsavban a xilén-cianolos 
csík megzöldüléséig. Ezt követte kétszer rövid bidesztillált 
vizes mosás. Az ezután következő ezüstözés 20 percig tartott 12 
mM AgNCb oldatban, melyet szintén kétszeri bidesztillált vizes 
mosás követett. Az előhívást 0,28 M NaiCCfi és 0,019% formalin 
elegyében végeztük el. A feleslegben maradt előhívó szert 10%- 
os ecetsavval kötöttük le. Az így nyert gélt szűrőpapíron gél
szárítóval szárítottuk meg, erről készített fényképet láthatunk a 
3. ábrán.

Mindegyik egyén vizsgálatát legalább kétszer végeztük el. 
Előfordult, hogy nem kaptunk határozottan értékelhető ampli- 
fikátumot, ilyenkor legalább négyszer végeztük el a reakciót. 
Azokban az esetekben, ahol nem volt megítélhető a második al
léi pontos ismétlődésszáma (a nagy meghosszabbodás miatt 
keletkezett nagyméretű génszakaszt a Taq-polimeráz enzim 
már nem képes felsokszorozni), ott „expandálódott” megjelö
lést alkalmaztunk, mivel egyszer sem láttunk határozott sávot.

1. táblázat: A vizsgált család adatai és eredményei

Sorszám Név (CTG)n Tünetek Megjegyzés

1 . Z-né 5,65 tünetmentes premutáció
2. Z.E. 5,72 cataracta premutáció
3. - - - elzárkózott a

vizsgálattól
4. L.E. 12, tünetmentes gyermekkorú

expandálódott
5. Z.A. 5, myotonia

expandálódott
6. T.M. 12,15
7. T.K. 15, myotonia

expandálódott
8. Z.I. - - elzárkózott a

vizsgálattól
9. Z. B. 5,77 myotonia

10. V.J. 5,13
11. V.B. 13, tünetmentes fiatalkorú

expandálódott
12. Z.E. - - elzárkózott a

vizsgálattól
13. F.P. 5,13 -

14. F.T. 5,73 kezdődő
myotonia

Eredmények és megbeszélésük

A háromgenerációs család 11 tagjának PCR eredményeit, 
ill. a klinikai kép fő jellemzőit az 1. táblázatban  foglaltuk 
össze. Az eredmények igazolták a 7. sz. személy klinikai 
diagnózisát, akinek két újszülött gyermeke congenitalis 
myopathiában meghalt. Ugyancsak alátám asztotta a 2.,
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5., 9. és 14. családtag korábbi kórisméjét, sőt sajnálatosan 
a 4. és 11. tünetm entes fiatalkorúról bizonyosodott be 
érintettségük. A 1-es sz. személy a vizsgálat elvégzésekor 
és azt meglőzően tünetm entes volt, de azóta elhunyt. 
Közvetlenül a halála előtti hetekben a rágóizm okra kiter
jedő myotonia volt megfigyelhető nála. A 11-es sz. csa
ládtagnak a vizsgálatok időpontjában előrehaladott ter
hessége volt, akinél így a magzati diagnosztikát nem 
tudtuk felajánlani.

A módszer beállításakor több esetben kaptunk hamis 
erősítéseket, melyek a kiértékelést megnehezítették, ill. 
bizonytalanná tették. Ezeket a reakcióelegy összetételé
nek és az alkalmazott hőprogram  módosításával kikü
szöböltük.

A család bem utatásán keresztül jól nyomon követhető 
egy tünetm entes, premutációt hordozó személy m ár in 
stabillá vált MD-PK génjének az utódokban bekövetkező 
különböző m értékű meghosszabbodása, azaz az ismétlő
dések számának generációról generációra való emelke
dése. Az instabilitással és a kiterjedés transzgenerációs 
fokozódásával m agyarázatot nyert az anticipáció régóta 
ism ert jelensége, hogy ti. családon belül a fiatalabb gene
rációkban a betegség egyre súlyosabb form át ölt és egyre 
fiatalabb életkorban kezdődik. A genetikai anticipáció 
más bázistriplet expanziós betegségekre is jellemző, sőt 
felmerült néhány egyéb nem mendeli, multifaktoriális 
kóreredetű betegségben is (10).

Az általunk beállított PCR- és ezüstözéses megjelení
tési technikával az országban először lehetővé vált a 
myotoniás dystrophia génszintű diagnosztizálása. Az 
egészséges, a premutációs, továbbá az enyhébb tüneteket 
mutató esetekben az ismétlődés pontos szám át meg tud
juk határozni, a súlyosabb esetekben azonban nem, mivel 
a több száz és többezres ismétlődést tartalm azó szakasz
ról, hosszúsága miatt, módszerünkkel nem  lehet detek
tálható PCR terméket nyerni. Az ilyen esetekben tehát 
csak egy sávot fogunk látni a gélen, a m ásik alléi meg
hosszabbodására csak következtetni tudunk. Itt felme
rülhet, hogy az egyetlen látható sáv nem  két azonos 
hosszúságú (homozygota) alléi egybeesése-e, a PCR ter
mékek megjelenítéséből ugyanis nem lehet mennyiségi 
meghatározást végezni. Családvizsgálat esetén a meg

hosszabbodás könnyen és nagy megbízhatósággal való
színűsíthető az adott allélok szegregálódásának nyomon 
követésével, vagy a klinikai kép figyelembevételével. 
Végső megerősítés természetszerűleg Southern-blottal 
érhető el. Az itt bem utatott PCR-eljárás m indenesetre 
önmagában is alkalmas a klinikai gyanú kizárására vagy 
megerősítésére, sőt lehetőséget nyújt még a praenatalis 
diagnózisra is.

Köszönetnyilvánítás: A munka az OTKA (T 020614) és az 
FKFP 1261/1997 támogatásával készült.
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FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK

Magzati atrioventricularis septumdefektus társulása 
Patau- és Edwards-szindrómával, 
valamint 22-es trisomiával
Cesko Izabella dr., Hajdú Júlia dr., Marton Tamás dr., Tóth-Pál Ernő dr., Papp Csaba dr. 
és Papp Zoltán dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, (igazgató: Papp Zoltán dr.)

A közlemény három esetet ismertet, melyekben atrio
ventricularis septumdefektus 13-as, 18-as és 22-es tri
somiával kapcsolódik, valamint rövid áttekintést ad az 
atrioventricularis septumdefektus kialakulásának gene
tikai hátteréről. Az atrioventricularis septumdefektus 
legnagyobb gyakorisággal 21-es trisomiával társul, de 
magas az előfordulási aránya a heterotaxia szindrómában 
szenvedő páciensek között is. Atrioventricularis septum
defektus társulhat még a 8-as kromoszóma rövid karjá
nak deletiojával is, továbbá több familiárisán öröklődő 
atrioventricularis septumdefektust is leírtak. A 13-as, 18- 
as és 22-es trisomiával társuló atrioventricularis sep
tumdefektus igen ritka, a nemzetközi irodalomban csak 
néhány esetet regisztráltak. Az atrioventricularis sep
tumdefektus és az említett trisomiák kapcsolata felveti 
eddig még nem ismert génszakaszok jelenlétét a 13-as, 
18-as, illetve a 22-es kromoszómán, melyeknek érintett
sége az endocardialis párnák és az atrioventricularis sep
tum kialakulását és fúzióját és így az atrioventricularis 
septumdefektus kialakulását befolyásolják.

Kulcsszavak: familiáris atrioventricularis septumdefektus, triso
mia, heterotaxia szindróma, 8p deletio

Az atrioventricularis septumdefektus (CAVD) a leggyak
rabban előforduló szívfejlődési rendellenesség 21-es tri- 
somiában (24). Igen gyakori még a CAVD társulása hete
rotaxia szindrómával is (7). Létezik a CAVD-nak egy 
familiárisán öröklődő és 8p deletióhoz kötött formája is 
(16, 21). Ezek az esetek arra utalnak, hogy a CAVD 
kialakulásáért több, különböző krom oszóm ára lokalizál
ható gén tehető felelőssé. Down-szindróm a esetében a 
molekuláris genetikai kutatások m ár igazolták a szívfej
lődési rendellenesség kialakulásában szerepet játszó ré
gió jelenlétét (25). A többi említett form ában az érintett 
génszakaszok lokalizálása még várat magára. Leírták a 
CAVD kapcsolatát egyéb trisomiákkal is, de ez az asszo
ciáció igen ritkán fordul elő. A jelen közlemény három 
esetet ismertet, ahol CAVD társult 13-as, 18-as, illetve 22- 
es trisomiával.

Esetismertetés
1. eset. A 38 éves gravida harmadik terhességében anyai életkor 
miatt amniocentesis történt. A magzat karyotypusa 47.XY+13 
volt. A terhesség 22. hetében a szülők kérésére a terhességet

Rövidítések: CAVD = atrioventricularis septumdefektus

Orvosi Hetilap 1998,139 (18), 1087-1089.

Fetal atrioventricular septal defect associated with 
Patau and Edwards syndrome and trisomy 22. The
atrioventricular septal defect is usually associated with 
trisomy 21 and it may be observed in the heterotaxia 
syndromes. Atrioventricular septal defect may be associ
ated with 8p deletion. There are reported cases of fami
lial atrioventricular septal defect. Atrioventricular septal 
defect is rarely associated with other chromosomal ab
normalities. We are reporting three unusual cases of 
atrioventricular septal defect that were associated with 
trisomy 13, 18 and 22. This associations may be due to 
effect of genetic loci on the 13, 18 and 22 chromosome 
which could play the role in the development and fusion 
of endocardial cushion and atrioventricular septal de
fect.

Keywords: familial atrioventricular septal defect, trisomy, hete
rotaxia syndrome, 8p deletion

megszakították. Az embriopatológiai vizsgálat során polydacti- 
liát, cheilognathopalatoschisist, holoprosencephaliát, a fejbőr 
aplasiáját és kettős kiáramlású jobb kamrával társult CAVD-t 
diagnosztizáltunk.

1. ábra: Bal pitvari izomerizmussal társuló atrioventricularis 
septumdefektus echokardiográfiás képe,
Edwards-szindrómában szenvedő magzatnál a 25. gestatiós 
héten. G = gerinc, P = pitvar; BK = bal kamra; JK = jobb kamra
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2. eset. A 19 éves gravida második terhességében a 25. ges- 
tatiós héten a rutin magzati ultrahangvizsgálat során a szív 
négyüregű képét kórosnak találták. A magzati echokardio- 
gráfia A-V disszociációt, bal pitvari izomerizmust és CAVD-t 
igazolt (1. ábra). A magzat karyotypusa 47,XY+18 volt. Tekin
tettel az ultrahangvizsgálat során észlelt számos eltérésre (int
rauterin retardatio, gyomortelődés hiánya) és a kromoszó
ma-rendellenességre, a terhesség prognózisának ismeretében 
a szülők kérésére a 28. gestatiós héten koraszülés-indukció 
történt. A koraszülött 1 órás korban meghalt. A patológiai 
vizsgálat során kettős kiáramlású jobb kamrát, CAVD-t, duo
denalis atresiát, patkóvesét és hasi situs inversust találtunk: a 
máj a has bal, a gyomor és a lép a has jobb oldalán helyez
kedett el.

3. eset: A 30 éves gravida harmadik terhességében magzati 
arrhythmiát diagnosztizáltak a rutin ultrahangvizsgálat során. 
A magzati echokardiográfia CAVD-t és bal kamrai echogén pa- 
pilláris izmot igazolt. A magzat karyotypusa 47,XY+22 volt. 
Tekintettel a kromoszóma eltérésre és a súlyos szívfejlődési 
rendellenességre, a terhesség prognózisának ismeretében a 
szülő kérésére koraszülés-indukció történt a terhesség 31. heté
ben. A koraszülött 4 órás korban halt meg. A patológiai vizs
gálat során alacsonyan ülő füleket, epicanthust, clynodactyliát, 
a tenyereken négyujjas barázdát, a lábakon hypoplasiás kör
möket és CAVD-t találtak.

Megbeszélés

A szívfejlődési rendellenességek kialakulásának m egis
merését az utóbbi évekig több tényező hátráltatta. Egy
részt felosztásuk patoanatóm iai és nem fejlődésbiológiai 
alapon történt. Másrészt széles körben elterjedt az a 
nézet, miszerint a szívfejlődési rendellenességek 90%-a 
multifaktoriálisan öröklődik. E felosztás szerint a szívfej
lődési rendellenességek csak 8%-a alakul ki a k ro 
moszóm ák számbeli rendellenessége, illetve monogénes 
defektus következtében. A m aradék 2%-ot a teratogén 
ártalm aknak tulajdonították. Ez a vélemény m ára már 
túlhaladottá vált, hiszen a multifaktoriális öröklődésnek 
megfelelő százalékos aránynál ma már jóval nagyobb az 
ismétlődő szívfejlődési rendellenességek aránya. Ennek 
oka nagyrészt a reprodukcióképes korba jutott, szívfej
lődési rendellenességgel született populáció nagyobb 
számából adódik. Továbbá a molekuláris genetikai ku
tatások egyre több, a szív fejlődéséért felelős génszakaszt 
tárnak fel.

A CAVD a leggyakrabban megfigyelt szívfejlődési 
rendellenesség Down-szindrómában (1). Kialakulásának 
magyarázatára két irányzat alakult ki. Az aneuploiditás 
nem specifikus hatásának hívei szerint a trisomiás sejtek 
fokozott adhezivitása vezeti az endocardialis párnák és 
az atrioventricularis septum  fejlődését és fúzióját pa
tológiás ú tra (17). Ez az elmélet a molekuláris genetikai 
kutatások előrehaladtával megdőlni látszik, habár egyér
telműen bizonyítható, hogy az emlős embrió korai fej
lődése regulativ, tehát a sejtek differenciálódása csupán 
az egymással szomszédos sejtek kölcsönhatásai által 
meghatározott. A második, ma elfogadott nézet szerint a 
CAVD kialakulásáért Down-szindrómában a 21-es kro
moszóm án található génszakaszok tehetők felelőssé. A 
parciális 21-es trisomiával rendelkező családok m oleku
láris genetikai vizsgálata segített feltérképezni a mentális 
retardatiót, az izomhypotoniát, az ízületi lazaságot, vala
m int az arc, a kéz és a láb morfológiai rendellenességeit 
kódoló génszakaszt, melyet D21S55 régiónak, illetve

DCR1 régiónak (Down’s Syndrome Chromosome Region 
1) neveztek el, és a 21q22.2-21q22.3 génszakasz proxi- 
mális részén található (25). A fenti m orfológiai eltérések 
mellett szívfejlődési rendellenességek is jelentkeznek, ha 
a DCR1 génszakasz mellett a DCR2 régió, más néven 
D21S55-MX1 régió érintett. Ez a régió részben fedi a 
DCR1 régiót: a 21q21.2 szakasztól a 21q22.3 régió proxi- 
mális negyedéig terjed (25).

A 21-es kromoszóma mellett a 8-as kromoszóma is 
szerepet játszhat a CAVD kialakulásában, hiszen rövid
karjának deletiója CAVD-sal társulhat (21).

Létezik a CAVD-nak öröklődő formája is (16). A mo
lekuláris genetikai vizsgálatok azonban kizárták  a fami
liárisán jelentkező CAVD form ákban m ind a 21-es kro
moszóma, mind a 8-as krom oszóm a rövid karjának sze
repét (2,8,28). Az öröklődő CAVD kialakulásáért felelős 
génszakasz tehát ma még nem  ismert.

CAVD igen gyakran alakul ki heterotaxia szindró
mákban (7,24). A norm ális test aszim m etria kialakulása 
valószínűleg komplex m ódon szabályozott, és több gén
szakasz vesz részt meghatározásában. A connexin-43 fe
hérjét kódoló génszakaszt tették felelőssé a heterotaxia ki
alakulásában, de a szélesebb beteganyagon elvégzett vizs
gálatok ezt a feltevést megdöntötték (3, 5, 6). Az azonban 
valószínű, hogy a test aszimmetriát kódoló génszakaszok 
mutációja felelős a szív patológiás fejlődéséért is. A hete
rotaxia szindrómák öröklődhetnek X-hez kötött, autoso
malis recesszívés autosomalis domináns m ódon (4,7,24).

CAVD igen ritkán társul 13-as trisom iával. Patau- 
szindróm ában leggyakrabban kamrai, illetve secundum 
típusú pitvari septumdefektus, továbbá patent ductus ar
teriosus fordul elő (19). A nemzetközi irodalomban 
csupán három 13-as trisomiával társult CAVD lelhető fel 
(22,29).

A 18-as trisom iák igen gyakran társulnak szívfej
lődési rendellenességgel, leggyakrabban kam rai septum- 
defektussal, patent ductus arteriosus-szal és a billentyű
ket érintő elváltozással (19, 27). A 18-as trisom ia kap
csolódása CAVD-vel szintén igen ritka, a nemzetközi iro
dalomban nyolc esetet közöltek (10,12,19,20,22,23).

A 22-es trisom ia ritkán fordul elő, de csaknem min
den betegben szívfejlődési rendellenességgel társul. Leg
többször az aortaív coarctatiója diagnosztizálható, de 
gyakori még pitvari, illetve kam rai septumdefektus, pa
tent ductus arteriosus és a billentyűk elváltozása is (18). 
CAVD csak néhány esetben fordult elő 22-es trisomiá- 
ban, a nemzetközi irodalom ban négy diagnosztizált eset 
szerepel (11,15,20).

A felsorolt tények arra utalnak, hogy molekuláris ge
netikai vizsgálatok alapján kizárható a CAVD multifak
toriális öröklődésmódja. E szívfejlődési rendellenesség 
kialakulását több génszakasz eltérése is okozhatja. Egy
részt a 21-es krom oszóm án és a 8-as krom oszóm a rövid 
karján található fejlődést kódoló génszakasz. Másrészt az 
ezektől eltérő, de ma még nem identifikált mitokondriá- 
lis vagy mag eredetű DNS régió, melynek mutációja a 
familiáris kórképekben öröklődik. Továbbá azok, a még 
ismeretlen génszakaszok, melyek a heterotaxia szindró
mákban érintettek. A CAVD és a 21-es trisom ián kívüli 
trisom iák (13-as, 18-as, 22-es trisomia) kapcsolata két 
lehetőséget vethet fel. Egyrészt elképzelhető, hogy csu
pán a trisomiák következtében fokozottan expresszálódó
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fehérjék által okozott fokozott adhezivitás gátolja meg az 
endocardialis párnák és atrioventricularis septum  nor
mális fejlődését, másrészt felmerül, hogy a m ár eddig 
leírt és nagyrészt lokalizált génszakaszokon kívül még az 
adott 13-as, 18-as és 22-es kromoszómákon is lehetnek 
olyan gének, amelyek CAVD kialakulását befolyásolják. 
Az, hogy a CAVD a 21-es trisom iában magas számban, 
míg az említett egyéb trisom iákban igen alacsony, szinte 
sporadikus gyakorisággal fordul elő, a fokozott adhézió 
elmélete ellen szól, és felveti a kérdést: lehet-e a CAVD 
egyetlen oka a trisom iás állapot. Ugyanakkor a regulativ 
fejlődés kulcsfontosságú szerepe tudatában ez a lehető
ség mégsem vethető el.
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RITKA KÓRKÉPEK

Légzési elégtelenséget okozó, spontán érrupturából eredő 
nyaki haematoma esete

Weninger Csaba dr., Palkó András dr.* és Rozsos István dr.1
Pécsi Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinika (igazgató: dr. Horváth László)
Baranya Megyei Kórház -  Pécsi Orvostudományi Egyetem Sebészeti Tanszék (igazgató: Kollár Lajos dr.)1

A szerzők trauma nélkül, spontán bekövetkező nyaki 
haematomával jelentkező betegük esetét ismertetik. 
Összefoglalva a nemzetközi szakirodalomban leírt ha
sonló eseteket, az okokat (lokális vagy érrendszer na
gyobb részét érintő vascularis eltérés, környező szövetek 
gyulladásos, daganatos folyamatainak érre terjedése), a 
konkrét eset kapcsán a számítógépes rétegvizsgálat 
fontosságát hangsúlyozzák.

Kulcsszavak: nyaki haematoma, aneurysma, CT

A vérzések csillapítása talán az orvoslás egyik legősibb 
feladata. Vérzés az esetek túlnyomó többségében valami
lyen külső erő, traum a hatására következik be, de vannak 
kivételek. Az agyalapi aneurysmákból, a-v malfomatió- 
ból eredő subarachnoidalis vérzés jól ism ert mindennapi 
orvosi probléma. A nyaki régióban, külső traum a nélkül 
kialakuló vérzés, haem atom a az érrendszer lokális elvál
tozására (aneurysm a) (6, 7) vagy annak egészére k iter
jedő betegségre (pl. Ehlers-Danlos-syndrom a, arteritis) 
(1, 3), környező szövetek gyulladásos (5), rosszindulatú 
daganatos folyamatainak (4) érre terjedésére vezethető 
vissza. Ism ertetendő betegünk esetében is traum a nélkül 
alakult ki vérzés, nyaki szövetek közötti haematoma, 
amely progresszív növekedése m iatt fulladást okozott, a 
beteget intubálni kellett.

Esetismertetés
B. I.-né, 72 éves beteg nyakának bal oldalán megjelenő, foko
zatosan növekvő, kissé lilás duzzanat és fokozódó „gombócérzés” 
miatt került más intézmény fül-orr-gége osztályára. Láztalan volt. 
Kezelt szívbeteg, hypertoniában szenvedett, ami miatt nifedipint 
szedett. Felvételekor gégészeti vizsgálattal a hypopharynx, gége 
gyulladásos jelek nélküli szűkítettsége volt igazolható. A bal sup
raclavicularis, illetve a nyak oldalsó régiójában tömött, livid duz
zanat volt tapintható. E duzzanat nem fluktuált. A beteg „gom
bócérzése”, fulladása fokozódott, preventív céllal intubálták, és 
akut vizsgálatra küldték klinikánk CT-laboratóriumába. Ide 
sedativum hatása alatt, intubálva érkezett, az Országos Mentő- 
szolgálat rohamkocsija szállította.

A CT-vizsgálatot Siemens Somatom DRG-típusú, III. gene
rációs készülékkel végeztük (szeletvastagság, asztalléptetés 8-8 
mm volt). Natív, kontrasztanyagos (100 ml Ultravist iv.), és 
posztkontrasztos felvételek készültek. A mérésekre a mandibu-

* Jelenlegi munkahely: Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egye
tem, Radiológiai Klinika, Szeged

Orvosi Hetilap 1998,139 (18), 1091-1093.

The case of cervical hematoma causing respiratory 
insufficiency, arising spontaneous rupture. The auth
ors rewiew a case of a patient with spontaneous cervical 
hematoma without trauma. The similar cases of the 
international literature, the causes (local and systemic 
vascular disorders, inflammatory and neoplastic disease 
of the surrounding tissues) are summarized and the im
portance of the computerized tomography in connec
tion with the described case is emphasized.

Keywords: cervical hematoma, aneurysm, computed tomogra
phy

la corpusa és a felső mediastinum között került sor. A vizsgálat 
során a nyak lágyrészeiben a mandibulaszöglet síkjától caudal 
felé a felső mediastinumra is terjedő, a nyakon fő tömegével bal 
oldalon és elöl elhelyezkedő, de a jobb oldalra is átterjedő, 
összességében kb. 15x10x8 cm nagyságú, szabálytalan alakú, 
inhomogén, hyperdens, a kontrasztanyagot nem halmozó kép
let ábrázolódott. Ez az elváltozás a nyakon a nyaki fascia által 
élesen határolt, mediastinalisan elmosott kontúrú volt, a tra
cheát és a gégét kifejezetten jobbra dislocálta és szűkítette, a 
jobb oldali nyaki artériákat és a vénákat, illetve a bal a. carotis 
communist komprimálta, a bal v. jugularis internát elzárta, 
valamint a v. brachiocephalicákat és a v. cava superiort is kom
primálta. Ezt a kiterjedt nyaki térszűkítő folyamatot haema- 
tomának véleményeztük (1. és 2. ábra). A beteget állapotára 
való tekintettel a CT-vizsgálatot követően műtét céljából átszál
lították a Baranya Megyei Kórház -  POTE Sebészeti Tanszék Ér
sebészeti Osztályára.

1. ábra: A nyakon, a pajzsmirigy síkjában egy szabálytalan alakú, 
inhomogénen hyperdens, gégét jobbra dislocáló térimé látszik a 
CT-képen (ACC=a. carotis communis; H = haematoma;
PM = pajzsmirigy; VJI=v. jugularis interna)
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2. ábra: A clavicula medialis harmadának síkjában az elülső 
mediastinumban elmosott kontúrú, a tracheát dislocáló inho
mogén szerkezetű elváltozás figyelhető meg (ACC = a. carotis 
communis; AS = a. subclavia; H = haematoma

A műtét során a nyaki régió képleteit felismerhetetlenné 
tevő hatalmas haematoma vált láthatóvá, amely a sternum és a 
bal fül irányába terjedt. A platysma preparálásakor áttűnt a fe
szülő haematoma, a feltárás folytatásakor a bal v. jugularis ex
terna oldalágának szakadásából eredő lassú vérzés volt megfi
gyelhető. Az ércsonkot suturával zártuk. A vérömleny további 
preparálása során a mély nyaki régióból friss artériás vér jelent 
meg, és pulzáló vérzés volt észlelhető a jugulum területéről, me
lyet feltárva az a. thyreoidea inferioron környezeti hatásokra 
utaló jelek nélküli érfalhiány és folyamatos vérzés volt látható. 
Az artéria kipreparálása után aláöltéssel szüntettük meg a vér
zést. A beteg állapota a műtét után fokozatosan javult, nyol
cadik posztoperatív napon panaszmentesen, reakciómentes 
sebbel távozott. Azóta többször megjelent kontrollvizsgálaton, 
panaszmentes.

Megbeszélés

Az irodalm at áttekintve, spontán rupturából eredő nyaki 
vérzés m iatti haematoma ritkán fordult elő; az elmúlt 15 
év m agyar közleményeiben nem  találtunk utalást hason
ló esetre. A kötőszövet veleszületett gyengesége, pl. Eh- 
lers-Danlos-syndrom a m iatti nagy ereket érintő rup tu ra  
számos esete ismert, rendszerint fatális kimenetellel (1). 
A betegek többsége 10-25 év közötti. Az első Ehlers-D an- 
los-syndrom ára visszavezethető közlés Moriestól szár
mazik (1960) (1). Dalton és m tsai jobb supraclavicularis 
régióban a jobb v. brachiocephalica, a. subclavia spontán 
rup turája következtében kialakuló haematoma m iatt ke
zelték betegüket. Műtétet követően betegük állapota ja 
vulni látszott, azonban pulm onalis szövődmények miatt 
elveszítették. A boncolás során vérzésekkel járó pneum o
nia m ellett az aorta thoracalis dissectiója vált ism ertté, 
amely a m űtét után alakult ki (1).

Az általunk ismertetett eset Weber és mtsai által leírt 
három  beteg egyikéhez hasonlít leginkább. Egy 43 éves 
férfiban alakult ki trauma nélkül nyaki, supraclavicularis 
régióra kiterjedő duzzanat. Flexibilis endoszkópia a gége 
nyálkahártyájának duzzanatát m utatta ki, CT-vizsgálat a 
nyak lágy részei közé és a felső m ediastinum ba terjedő 
vérzést, haematomát igazolt. A vérzésforrás eredetének

tisztázására angiográfiát végeztek el, ami az a. thyreoidea 
inferioron 2 cm-es aneurysm át bizonyított, ezért azon
nali m űtét történt (7).

Hasonlóképpen lokalizált érelváltozás, pseudoaneu- 
rysm a okozott vérzést a Tanaka és mtsai által közölt eset
ben (6). A 46 éves nőbeteg anamnézisében pajzsmirigy- 
daganat miatti műtét, irradiáció szerepelt. Légúti pana
szok, láz m iatt vették fel, és kórházi tartózkodása alatt 
vért köhögött fel. Gégevizsgálat során oedemás duzzanat 
látszott, nyaki CT-vizsgálatkor a gége mellett hyperdens 
képlet ábrázolódott. Oesophagoscopia alatt a sinus p iri
formis lateralis falából vérzés kezdődött. A sebet ugyan 
tam ponálták, de kb. fél óra alatt 1500 ml vért veszítve sú
lyos shock alakult ki. Angiográfia a. carotis communis 5 
mm átm érőjű rupturált pseudoaneurysm át mutatott. Az 
eset érdekessége az is, hogy a korábbi m űtétre, irradiá- 
cióra tekintettel a beteget intervenciós radiológiai m ód
szerrel kezelték, a vérzést fémspirálok alkalmazásával, 
embolizációval szüntették meg.

Az elmúlt évek irodalm a még két okát említi meg a 
nyaki régióban kialakuló spontán rup turát követő vér
zés, haem atom a kialakulásnak. Jelentkezhet mély nyaki 
infekció súlyos szövődményeként. Egy beteg szájüregi 
(fog eredetű), nyaki szövetekre kiterjedő lágyrész-infek
ciójáról Ruiz és mtsai (5) tudósítanak. A beteget meg
operálták (tracheotomia, nyaki feltárás), a m űtét után 
pneum onia, hydrothorax, atelectasia alakult ki, majd 
supraclavicularis tályog, fasciitis necrotisans és medias- 
tinitis lépett fel. Ismételt m űtétre került sor, de a beteget 
tr. brachiocephalicus rupturából eredő kontrollálhatat
lan vérzés miatt elveszítették. Hemar és m tsai egy idős 
nőbeteg esetét ismertetik, nyaki duzzanatának oka mel- 
lékpajzsmirigy-hyperplasia talaján létrejött érruptura 
volt (2).

Ism ertetett esetünkben is feltehetően aneurysm a állt 
a háttérben (kötőszöveti betegség a beteg életkora miatt 
nem valószínű), azonban mivel a fokozódó fulladás in- 
tubálást tett szükségessé és vérvesztés is rontotta a beteg 
általános állapotát, angiográfiára nem került sor. A bete
get a CT-vizsgálatot követően azonnal megoperáltuk. 
Ebben a helyzetben a CT-vizsgálat, m int jól tolerálható, 
m inim álisan invazív (csupán perifériás vénás injekciót 
szükségessé tevő) m ódszer fontos szerepet töltött be a 
haem atom a kiterjedésének megítélésében, a nyaki erek, 
légutak vizsgálatában. Az idézett szerzők többsége hirte
len megjelenő nyaki duzzanat, haematoma vizsgálatában 
fontos diagnosztikus eszköznek tekintette a CT-t (5-7). 
Megjegyzendő, az érképletek jobb ábrázolását tette volna 
lehetővé, ha az akkor rendelkezésre álló készülékünknél 
korszerűbb, spirál-CT berendezéssel tud tuk  volna bete
günket vizsgálni. Nagyobb érből, artériából eredő spon
tán vérzés nem tekinthető gyakorinak. A beteg megfe
lelő, gyors ellátása életmentő, ehhez hozzátartozik a 
minél gyorsabb kórismézés, amelynek alapvető eszköze 
a számítógépes rétegvizsgálat. A műtét mellett ma már 
alternatívát nyújt az intervenciós radiológia, a katéteres 
embolizáció alkalmazása is (4,6,7).

IRODALOM; 1. Dalton, M. L, Bricker, D. L, Nannini, L.: 
Spontaneous rupture of the subclavian artery and innominate 
vein.Arch.Surg., 1974,109, 552-554,- 2.Hemar, R, Herman, D., 
Pillér, P. és mtsai: Hémorragie spontaneé d’une parathyroíde 
revelée par un hématome cervical extensif. Rév. Laryngol.,
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1993,114,185-187. -  3. Huston, K. A., Hundér, G. G., Lie, ]. T, és 
mtsai: Temporal arteritis.A 25-Year epidemiologic, clinical and 
pathologic study. Ann. Intern. Med., 1978,88,162-167. -  4. Imai, 
S., Kajihara, Y, Kantéi,! és mtsai: Arterial embolization for 
control of bleeding in advanced head and neck malignancy. 
Europ. Radiol. Suppl. 7., 1997, 7, S339. -  5. Ruiz, C. C., R-Labajo, 
A. D., Vilas, I. Y. és mtsa: Thoracic complications of deeply situ
ated serous neck infections. J. Cranio-maxillo-fac. Surg., 1993,

21, 76-81. -  6. Tanaka, S., Kimura, Y, Furukawa, M.: Pseudo
aneurysm of the carotid artery with haemorrhage into the hy
popharynx. J. Laryngeol-Otol., 1995, 109, 889-891. -  7. Weber, 
R., Keerl, R., Hendus, J. és mtsa: Der Notfall: Das traumatsche 
Aneurysma im Kopf-Hals-Bereich. Laryngo-Rhino-Otol., 
1993,72,86-90.
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HORUS

Emlékezés Balassa Jánosra

Balassa halálát követően barátai és tanítványai m inden 
évben egy estén Markusovszky -  Balassa legközvetle
nebb barátja -  lakásán összejöttek, hogy Balassára em 
lékezzenek. Dollinger Gyula még évtizedek múltán is úgy 
idézte fel ezeket az estéket, hogy azok hangulata, Balassa 
emléke és követendő példája mély nyomokat hagyott 
m indannyiuk lelkében. Markusovszky halála után  a 
Budapesti Királyi Orvosegyesület érezte kötelességének, 
hogy átvegye Balassa emlékének ápolását, s ennek során 
1905-ben úgy határozott, hogy m inden évben az egyesü
let egy-egy kiváló tagját emlékelőadásra kéri fel, s az 
előadót Balassa-emlékéremmel jutalmazza. Az első Ba
lassa-emlékelőadást Réczey Imre tartotta 1906-ban. Ezt 
követően az egyesület a sebészek mellett különböző or
vosi szakterületek kiemelkedő képviselőit kérte fel az 
emlékelőadás m egtartására, am int az az előadók névso
rából is kitűnik (1. táblázat).

A m ásodik világháború utolsó éveiben, m ajd az azt 
követő években -  összesen 16 évre -  megszakadt a Balas
sára való emlékezés felemelő hagyománya. A hagyo
mányt a Magyar Sebész Társaság élesztette újra és 1960- 
ban M olnár Bélát kérte fel az emlékelőadás meg
tartására. Azóta az emlékérem a Magyar Sebész Társaság 
kitüntetése, a sebészet területén végzett tevékenység 
elismeréseként kerül odaítélésre.

Mindezek alapján érthető m eghatódottságom és elfo
gódottságom, különösen a megelőző előadók névsorá
nak végigolvasása után (1. táblázat). Ezen túlm enően ez 
az előadás a sorban a 75., és m int ilyen, jubileum i 
előadásnak is tekinthető. Elfogódottságomat fokozza a 
nagyszerű elődök szakmai tekintélye és súlya, kiváló 
előadókészsége és az a meggyőződésem, hogy ily nagy
számú kitűnő előadás után lehetetlen Balassáról úgy 
megemlékezni, hogy az em ber ne bocsátkozzon újra 
meg újra ismétlésekbe. Lelkiállapotomat Jendrassik Jenő 
1870-ben elhangzott szavaival tudnám  leginkább jelle
mezni, aki azt mondta: „mélyen érzem erőm gyengeségét 
midőn ama férfiú életének jellemrajzát kellene adnom , 
ki, hogy nagy költőnk szavaival éljek «szakjában messze 
földig páratlan, fáradhatatlan, csaknem az utolsó percéig 
a szenvedő emberiség jótevője volt.»”

Ügy gondolom, hogy az életrajzi adatok közül csak a 
legfontosabbakat említem meg. Balassa 1814-ben szüle
tett Tolna megyében, 1832-ben lett a pesti egyetemen o r
vostanhallgató, s egyetemi tanulm ányainak első 3 évét

Elhangzott a Balassa lános-emlékelőadáson 1997-ben

1. táblázat: Balassa János-emlékelőadást tartottak

1906. Réczey Imre 
Korányi Frigyes 
Than Károly

1907. Tauffer Vilmos
1908. Dollinger Gyula
1909. Kétly Károly
1910. Bókay Árpád
1911. id. Liebermann Leo
1912. Jendrassik Ernő
1913. Purjesz Zsigmond 

Müller Kálmán
1914. Lenhossék Mihály
1915. Hutyra Ferenc 
1916 BókayJános
1917. Grósz Emil
1918. Korányi Sándor
1920. PreiszHugó
1921. Bársony János
1922. Buday Kálmán
1923. Verebély Tibor
1924. Schaffer Károly
1925. Krompecher Ödön
1926. Kenyeres Balázs
1927. Tóth István
1928. Bálint Rezső
1929. Nékám Lajos
1930. Illyés Géza
1931. Győry Tibor
1932. KrepuskaGéza
1933. Scholtz Kornél
1934. Orsós Ferenc
1935. Bakay Lajos
1936. Vámossy Zoltán
1937. Blaskovich László
1938. Kelen Béla
1939. Manninger Vilmos
1940. Entz Béla
1941. Hüttl Tivadar
1942. Johan Béla
1943. Imre József

1960. Molnár Béla
1961. Hedri Endre
1962. Rubányi Pál
1963. Czeyda-Pommersheim 

Ferenc
1964. Ladányi Józsa
1965. Kudász József
1966. Szabolcs Zoltán
1967. Mester Endre
1968. Petri Gábor
1969. Kubányi Endre
1970. Szeleczky Gyula
1971. Szántó György
1972. Stefanies János
1973. Littmann Imre
1974. Kariinger Tihamér
1975. Schnitzler József
1976. Zoltán János
1977. Szécsény Andor
1978. Soltész Lajos
1979. Kun Miklós
1980. Marton Tibor
1981. Hüttl Tivadar
1982. Árvay Attila 

Imre József
1983. Kulka Frigyes
1984. Kiss Tibor
1985. Herczeg László
1986. Manninger Jenő
1987. Keszler Pál
1988. Szabó Zoltán
1989. Besznyák István
1990. Karácsonyi Sándor
1991. Balázs György
1992. Papp Sándor
1993. Baradnay Gyula
1994. Ihász Mihály
1995. Rozsos István
1996. Perner Ferenc

Pesten végezte. Az ezt követő 2 gyakorlati évet a bécsi 
egyetemen abszolválta, s ott kapta meg 1838-ban orvosi 
és sebésztudori oklevelét. Ezután 5 évet töltött Bécsben 
részben W attmann professzor, részben Schuh professzor 
mellett, s ez idő alatt szívta magába az ún. m ásodik bécsi 
iskola megtermékenyítő levegőjét. Páratlan tehetségét bi
zonyítja, hogy 29 éves korában, 1843-ban nyert tan 
székvezetői kinevezést a pesti egyetem sebészi koródájá
ra, s ezt a pozíciót a szabadságharcot követő kisebb 
kényszerű megszakításokkal 25 éven keresztül töltötte 
be, míg ereje és aktivitása teljében 54 éves korában, 1868- 
ban perforált appendicitis miatt meghalt. E száraz tö r
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téneti adatokon kívül még szám talan eseménnyel lehetne 
jellemezni életét és pályáját, am int azt a korábbi em lék
előadást tartó  nagy előadók gyakran megtették. Én úgy 
gondolom legjobban akkor tisztelgek emléke előtt, ha 
részben saját szavaival, részben a kortársak, tanítványok 
és közvetlen utódok szavaival próbálok jellemrajzot adni 
róla.

Mi volt az, mik voltak azok a tényezők, amelyek Balas- 
sát a m agyar orvostudomány, a m agyar sebészet sarkcsil
lagává avatták, s emléke másfél évszázad m últán sem 
homályosul?

Egyik életrajzírója írja: „Balassa vezetője volt annak a 
nagy orvosnemzedéknek, amely a múlt század derekán 
megvetette a m odern hazai orvostudom ány alapjait.” 
Ezzel lényegében azonosat m ond és ír köztiszteletben ál
lott néhai miniszterelnökünk, aki behatóan foglalkozott 
orvostörténelemmel, nevezetesen azt írja, hogy „Önálló 
magyar orvosi iskoláról csak akkor beszélhetünk, am i
kor Balassa János, Markusovszky Lajos és pályatársaik 
körül kialakult a negyvenes évektől kezdve a pesti orvosi 
iskola.”

Erről az orvosi iskoláról m ondja Antall József, hogy 
„Egységes orvosi szemlélet, korszerű közegészségügyi 
program, vezető európai országok színvonalán álló szak
ismeret és tudományos felkészültség, valamint rokon 
politikai gondolkodás jellemezte ezt a kört. Balassa egye
sítette m agában a közéleti, a tudós és a gyakorló orvos tí
pusát, így m inden adottsága megvolt ahhoz, hogy a kör 
vezetője, „elnöke” legyen, am it róla először Balassa tár
saságnak is neveztek.” Ennek a társaságnak legismertebb 
tagjai Markusovszky, Semmelweis, Korányi Frigyes és 
Lumniczer voltak.

Balassának több méltatója említi, hogy Balassa előtt 
egyetemünkön, s így egész hazánkban is, a sebészet „alig 
volt művelve”, így joggal tekinthetjük a mai értelem ben 
vett sebészet hazai megalapítójának. Ezért írta róla M ar
kusovszky 1875-ben, hogy „Az újabb műtősebészet vele 
költözött be egyetemünkbe, s általa terjedt el az ország
ban.” A legközelebbi tanítvány és barát, a maga is híres 
sebész Lumniczer Sándor m ondja: „Balassa szakmabeli 
tehetsége az operatív sebészet terén érte el a tetőfokát, 
ahol m ondhatni valódi tünem ény volt.” Majd m ásutt „Ő a 
műtétek technikáját valóban a művészet színvonalára 
emelé.” Lumniczer úgy vélekedett, hogy hozzáfogható 
kézügyességű és megfontolt sebészt Európa-szerte alig 
lehetett találni. Véleményét m értékadónak kell ta rta 
nunk, m ert számos európai országban járt, és korának 
számos ism ert sebészét látta operálni.

Hasonlóképpen vélekedett sebészi teljesítményéről 
Jendrassik Jenő, amikor 2 évvel Balassa halála után azt ír
ja ,^  hol csak a műtét nyújthatott egyedül még rem ényt a 
beteg m egm entésére... vállalkozott még a legnehezebb 
m űtétre is, melyet ő kívüle csak kevés sebész b írt volna 
Európa szerte végezni.” Ezt az aktivitást betegei ér
dekében tudatosan vállalta, s alapvető sebészi elvként 
hangoztatta, mely elv a ma sebészei számára is meg
fontolandó és véleményem szerint követendő, még ha fi
gyelembe vesszük is az egyre gyakoribbá váló orvosel
lenes pereket is.

Azt írja Balassa: „Orvosi hitvallásom gyanánt kívá
nom hangsúlyozni, hogy a lelkiismeretes orvosnak eluta- 
síthatatlan kötelességéül kell tekintenie mindannyiszor,

valahányszor a beteg orvosi segély nélkül okvetlen el
veszne, mentőkísérletet tenni, még ha a segélyeszköz ve
szélyt rejt is, csak legalább a megmentés lehetőségét ne 
zárja ki.” A kockázatvállalás szükségességét hangsúlyoz
za akkor is, am ikor azt mondja: „Ne törődjünk azzal, 
hogy a sikertelenség eseteiben a jó hír és dicsőség csorbát 
szenvedhet, mi megnyugszunk, ha tetteink igazságos b í
rák és öntudatunk ítélőszéke előtt megállnak. Ilyen elvek 
alapján végezte az első sikeres újraélesztésnek nevezhető 
tevékenységet 1858-ban, amikor egy kifekélyesedő laryn
gitis talaján kialakult gégeoedema kapcsán 18 éves leány 
klinikai halálát észlelve, conicotomiát és szívmassage jel
legű tevékenységet végzett. S hogy életében, m indennapi 
m unkájában ragaszkodott ezekhez a lefektetett elvekhez 
azt bizonyítja, hogy halála után 4 évvel Lumniczer Sán
dor azt mondja róla: „Ámításnak esküdt ellensége, igaz
sághű tanár volt, tévedéseit soha nem  takargatá, gyógy- 
eljárása eredményének bírálatát adni soha el nem  m u
lasztaná, m ert nem  csalhatatlansággal önhittséget, ha
nem őszinteséggel szigorú önbírálatot akart növendékei
ben kelteni.” Ügy vélem, ezek a tulajdonságok egy orvos, 
egy tanítómester, egy vezető legfőbb jó tulajdonságai, s 
csupán a legnagyobb személyiségek sajátja.

Míg szükség esetén az akkori legnagyobb m űtéteket is 
vállalta, Jendrassik Jenő szerint „kerülte hol csak lehetett 
a csonkítást és nagy lelkesedéssel karolta fel éppen az 
újabb sebészet törekvését a test épségéből m ennyit csak 
lehet megmenteni.” Elve volt „meg kell tartani m indent 
ami ép, és eltávolítani m indent, a m i kóros.” Igen lényeges 
feladatnak tekintette a helyreállítást és plasztikai megol
dásokat. Ezek az elvek ma is megállják a helyüket és ve
zérfonalul kell hogy szolgáljanak a ma sebésze szám ára 
is. Hasonlóan ahhoz a meggyőződéséhez, mely a sebészi 
beavatkozást csak végső megoldásnak ítélte és tevékeny
sége során ahol csak lehetett, konzervatív módon igye
kezett gyógyítani. Erre jó példa az, hogy bár tanszékveze
tői kinevezését követően bem utató műtétje egy arteria 
carotis aneurysm a sikeres lekötése volt, később előszere
tettel alkalmazta az aneurysm ák külső kompressziós ke
zelését a m űtéti kezelés helyett. Ezen józan konzervatív 
szemlélete és törekvései miatt valószínűleg tám adások 
érték, m ert egy helyütt így ír: „Mi pedig a m űtét ellenes 
kardoskodást illeti, nyíltan bevallom, hogy abban az 
újabb sebészet szellemére nézve a legreálisabb haladását 
látom, mennyiben arra törekszik, hogy élet -  s kórtani 
folyamatok helyesebb felfogása, s kellő méltányossága 
alapján a szükségtelen és célellenes vagy éppen káros 
műtétek halm azát a sebészet teréről leszorítsa.” Ez a 
gondolatmenet ma is érvényes, gondoljunk csak a fekély
betegség kezelésében történt szemléleti és gyakorlati vál
tozásokra.

Ez a szemlélet egyébként jellemzi a sebészet és bel
gyógyászat egymáshoz való viszonyáról alkotott állás
pontját, mely némiképp szemben állt kora széles körben 
elfogadott nézeteivel. Véleménye, meggyőződése bem u
tatására álljanak itt saját szavai, melyet tanszékfoglaló 
beszédében m ondott:

„És midőn azt állítom, s akarom, hogy ne legyen a sebé
szet egyedül külformákon alapuló, észnélküli kézmű, ha
nem az egészet egyes részeiben föltáró tudomány, önkény
telen azon kérdésre vetődöm: lehet-e a sebészetet a belgyó
gyászattól elválasztva gondolni? Szabad-e, tanácsos-e e két
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ágat egymástól elkülöníteni... Nem, bizonnyal nem, ha
csak az alig múlt századok köpölyözőit, kőmetszőit és 
egyéb nevű vérengző kontárait régi jogaikba vissza nem 
akarjuk helyheztetni.” Ezek bizony máig ható gondola
tok, különösen ha a mai kor kevésbé vérengző, de ugyan
olyan veszélyes, egyre divatosabb kontáraira gondolunk.

Tanszékfoglaló beszédében egyébként bőven találunk 
korát messze megelőző, a mai napig is érvényes és nagyon 
megfontolandó megállapításokat, melyek közül csak né
hányat, általam talán legfontosabbnak vélteket szeretném 
kiemelni. Az orvosképzésben, az orvosi és sebészi tevé
kenységben az alaptudományok jelentősségét hangsúlyoz
za, amikor azt mondja: „Boncz és élettan minden észirá- 
nyos tanulmányink talpköve, légvárak és hiú álmok mind
azon tanok, s rendszerek mellyek e kettős tudomány talp
kövét ki nem állhatják. Főképp sebészre nézve pedig ezen 
alaptanok pontos ismerete elmúlhatatlan szükséges.”

A gyakorlat, a betegvizsgálat, a kórterm i munka fel
becsülhetetlen értékét több helyütt is hangsúlyozza és ez 
megszívlelendő mind a mai oktatók, m ind a mai oktatot- 
tak, orvostanhallgatók számára. Azt m ondja tanszék
foglaló beszédében:

„Az élőt, s valót kell látnunk, vizsgálnunk, s megvi
gyáznunk, a természet nagy könyvéből kell tanulnunk, 
hogy tudom ányunk folyama tiszta forrásbul eredjen, 
melyet holt betű soha nem képes kipótolni. Aki maga lát 
és tapasztal egyenes úton halad a célhoz. Ki csupán 
könyvekbül akar gyógyítani, tanulni, idegen erőkre tá
maszkodik, ezekkel botlik, sokat félreért, s hol külön
bözők a vélemények, tétováz.”

Éles kritikát gyakorolt a meggondolatlan, megalapo
zatlan és csak egyéni érdekeket szolgáló újítások, új 
gyógymódokkal szemben, amikor azt mondja:

„Mind azok a gyakorlati tanítás-m odorok haszta
lanok, sőt kártékonyak, hol helytelen dicsvágy s hiúság 
karján színpadra lépnek éretlen észképek, s a fellengző és 
új felé amúgy is könnyen hajló fiatal elmék egy részrül a 
józan és egyszerű tényektül elvonódnak, más részrül 
álfényű elméleteikben megnyugodván, hol még sok ten
nivaló volna -  tespednek.”

Ugyanakkor Balassa élénken reagált m inden felfede
zésre és gyakorlati módszerre, amit m i sem bizonyít job
ban, mint az a közismert tény, hogy az első Bostonban 
végzett éteres narkózist követően alig több mint 3 hó
nappal Balassa is sikerrel alkalmazta az új eljárást. Ezért 
m ondta Lumniczer 1872-es emlékbeszédében, hogy:

„Balassa figyelmét, rendkívüli elfoglaltsága dacára is 
az új felfedezések nem csak el nem kerülték, de Ő maga 
azokat tanulmányozta. Az okszerű újításoknak Ő,ha nem 
előharcosa, úgy szigorú bírálója, első felkarolója, s meg
honosítója volt.”

Tanszékfoglaló előadásában is hangsúlyozza, hogy „a 
gyakorlat szigorú latjára vesse hálás emlékű eleink ha
gyományait, szintúgy mint az újabb kor m inden szüle
ményét. ”

A kórterm i munka betegvizsgálat felbecsülhetetlen 
értékére hívta fel a figyelmet, amikor azt mondta: „A 
betegágy melletti józan megvigyázás a kórtanodai gya
korlat leghasznosabb gyümölcse. A kórház és kórtanoda 
uraim , tudom ányunk temploma, mellybe a roppant ter
mészet örök törvényeit hirdeti, a betegágy a „csoda 
jóshely”, hol mély titkait a keresőnek fölfedi az.”

Reformálódó szakorvosképzésünkre és szakorvo
saink felelősségére vonatkoztathatók következő szavai. 
„Hogyan foghat -  kérdem -  jó lélekkel műtételhez a se
bész, ki nincs birtokában m ind azon ösmereteknek, mel
lyek által váratlan eseményeknek ura lehetne? Vagy m i
képp tűrheti az önmagát, kit azon súlyos vád érhet, hogy 
tudatlanságával em bertársai egészségét s életét veti koc
kára?”

A folyamatos tanulás és továbbképzés jelentőségét 
hangúlyozza, am ikor azt mondja: „Az orvos-sebészi tu 
domány s művészet elvei s gyakorlati részletei azon tág 
mező, melynek mívelésében folytonos s kettőztetett 
munkássággal kell forognunk.”

„És ne kíméljetek uraim  fiatal erejiteket e nehéz, de 
nemes m unkáiul, m ert felséges annak tárgya, s jutalom- 
dúsok célai.”

Az eddigiekből, úgy érzem, egy nagy form átum ú se
bész -  tanár alakja bontakozik ki előttünk. Ezért aztán 
érthető, hogy az első Balassa-emlékelőadást tartó Réczey 
Imre így emlékezik meg róla: „Balassa! E név fogalommá 
lett, a szakm ája iránt önzetlenül lelkesedő, becsületes 
tanárnak, a szorgalmas és hum ánus sebésznek fogalmá
vá, a gyakorló orvos eszményévé.” Réczey azt is elm ond
ja, hogy Balassa a belorvosiás és műtősebészet tekinte
tében egyaránt tiszteletben állott betegeinél. Talán ezért 
mondja róla a belgyógyász Kétly Károly, hogy „széles
körű tudása, orvosi műveltsége tette Balassát hazánk első 
sebészévé”, hisz szerinte a belorvostanban éppen olyan 
járatos volt, m int a sebésztudományban.

Az eddig elmondottakkal szerettem volna Balassa 
Jánost a gyógyító orvost, a sebészt és az oktató tanárt 
jellemezni. Ezeken kívül azonban még nagyon sok jelen
tős dolog fűződik nevéhez, melyekről az idő rövidsége 
miatt csak jelzésértékűén tudok szólni. Gyógyító tevé
kenysége m ellett csaknem azonos jelentőségű volt köz
életi tevékenysége is. Ennek keretében rendkívül fontos
nak tartják erőfeszítéseit, amit a magyar orvosi műnyelv 
megalkotása érdekében kifejtett. Ő rakta le a m agyar or
vosi szaknyelv alapját, ami a magyar nyelvű sebészeti 
szakirodalom kialakulásának alapjául szolgált. Előadá
sait magyar és ném et nyelven tarto tta akkor, amikor a 
magyar szó használata tanító-tanár ajkán politikai bűn
nek számított és lázadást jelentett. A magyar orvosi sajtó 
felkarolása, az Orvosi Könyvkiadó Társulat megalapítá
sa, az Orvosi Hetilap m egindításában való közrem űkö
dés fűződik nevéhez. Foglalkozott az egyetemi oktatás 
reformjával, a hazai közegészségügy megszervezésével, 
részt vett a Közegészségügyi Tanács létrehozásában.

A közegészségi és orvosi ügy rendezése tárgyában ké
szített beadványában olyan igazságokat fogalmazott meg, 
melyek máig is tökéletesen érvényesek. így többek között 
megállapítja: „Vannak bajok, melyeket könnyebb megelőz
ni, mint meggyógyítani, s melyek bizonyos eltávolítható 
körülmények folytán saját hibáink miatt dühöngenek.” 
Továbbá: „Van a halandóságnak egy szabályszerű aránya, s 
hogy ott, hol ezen arány kedvezőtlen, annak rendesen vala
mi helybeli, s többnyire el is távolítható oka van.” Sajnos ezt 
a ma is érvényes igazságot, mely hazánkra jelenleg is jel
lemző, csak kevesen veszik komolyan, s az okok eltávolítá
sára csak csekély erőfeszítéseiket tesznek.

Amit a közegészségi és orvosi ügy rendezésének tár
gyában mint akadályt és hátráltató tényezőt leírt, az ma
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is ugyanúgy aktuális, szinte szóról szóra leírható és érvé
nyes volna:

„A lelkiismeret és meggyőződés felszabadítása, a pol
gári és politikai szabadság, az állami függetlenség, s 
önkorm ányzat érdekében folytatott harcok úgy régente, 
m int különösen a nemzeti öntudat felébredése óta, foko
zott m értékben vették igénybe hazánk törvényhozó 
testületének, s legjobb polgárainak figyelmét és m unkás
ságát ... a közegészségi és államorvosi ügyek is általán 
csak adminisztratív úton intéztettek el, s nemzeti, orszá
gos közügy gyanánt sohasem tárgyaltattak.’’ Nemde be
tűről betűre érvényes szavak ma is!!

Közéleti tevékenységéhez tartozik, hogy 1848/49-ben 
a pesti egyetemen az orvosi kar igazgatója, a m inisztéri
um ban az egyetemi ügyek vezetője. 1860 után királyi 
tanácsos, a Közoktatási Tanács tagja, a kiegyezés után az 
Országos Közegészségügyi Tanács elnöke, Pest megye

főorvosa. 1864-től a Magyar Tudományos Akadémia tisz
teletbeli tagja.

Joggal mondhatja róla Jendrassik Ernő 1912-ben: 
„Ami Széchenyi volt M agyarországnak, az volt Balassa a 
magyar orvostudom ánynak.”

Ma is igaznak kell elfogadnunk Korányi Frigyes meg
állapítását: „Egyike volt m inden idők időszerűleg legna
gyobb képességű, legtágabb látókörű, legtapasztaltabb, 
legintuitívebb észjárású és legszerencsésebb gyógygya- 
korlatú orvosainak.”

Ezért Balassa emlékét ápolni, tevékenységét és gondo
latait időről időre felm utatni szent kötelességünk, hiszen 
a nagy emberekről való megemlékezés erkölcsi gyara
podásunk egyik forrása s példájuk ösztönző követésre 
késztet bennünket.

Faller József dr.

J. F. Kennedy patográfiája

Hogyan befolyásolja a kimelkedő közéleti személyiségek 
életét betegségük? Értesül-e az ilyen betegségről a köz
vélemény? Milyen tanulságokat lehet leszűrni a nagy fel
adatvállalás és az egészségi állapot nyomasztó defektusai 
közti ellentétből? Számosán évtizedek óta foglalkoznak 
John Fitzgerald Kennedy, a több mint három évtizede 
merénylet áldozatává vált amerikai elnök betegségeivel. 
Önálló kötetek, tanulmányok, patográfíák és laikus nyo
mozások sorakoztatják fel a volt elnök betegségeinek a 
közönség által ismertetett és elszomorító részleteit.

John Fitzgerald Kennedy (1918-1963), az Egyesült Államok 
harmincnegyedik elnöke tehetős bostoni katolikus családból 
származott. Apja, a kiváló üzletember, vagyonát még a nagy gaz
dasági válság ideje alatt is képes volt gyarapítani. Anyjának, Rose- 
nak volt nagyobb befolyása másodszülött fiára, és bölcs tanácsait 
Kennedy sokszor elfogadta. 1953-ben, a mindig republikánus 
Massachusetts állam szenátusi helyét a demokrata színekben in
dult Kennedy a nagy tekintélyű, jelentős súlyú politikus John 
Cabot Lodge-dzsal szemben nyerte el, amely győzelemben a nő
szervezetek is jelentős szerepet játszottak. 1960-ban egy teljesen 
újszerű választási harcban győzött Kennedy karizmatikus egyé
nisége a sótlannak tartott Nixon, a republikánusok jelöltje ellen. 
Végre a roskatag aggastyánok helyett egy 43 éves, tehát fiatal, erős 
és egészséges sportember állt az Amerikai Egyesült Államok élén, 
mint az ország történelmének legfiatalabb elnöke.

Sajnálatosan azonban, ahogy Rose Kennedy naplójá
ból (2) kiderül, ez korántsem  volt igaz. Gyermek- és 
fiatalkorában különféle betegségekben szenvedett, így 
pertussisban, varicellaban, hároméves kora előtt fellépett 
skarlátban, appendicitisben, nyirokcsomók gyulladásá
ban, ismételt sárgaságban és asthma bronchialéban. Sú
lyosabbnak kellett tekinteni azt a 19 éves korában kelet
kezett porckorongsérülést, amely mint a Harvard Egye
tem  amerikai labdarúgó-együttesének tagját érte. Ez a 
sportkarrier végét és egy hosszú szenvedéssel teli idő
szak kezdetét jelentette.

1941. májusában a haditengerészethez jelentkezett, de 
gerincbetegsége miatt csak később, a Pearl Harbourt ért
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japán tám adás után vették fel kötelékükbe. Egy gyors
naszád (PT 109) parancsnokaként részt vett a Salamon- 
szigetek körüli csatákban. 1943-ban, éjjel hajóját, ütközet 
során egy japán romboló kettészelte, és így az el is süly- 
lyedt. A mentése körüli viszontagságok következtében 
hátgerincpanaszai fokozódtak. A szülői házba 7 hónapig 
tartó kórházi kezelés után  maláriás roham októl kínozva, 
mankókon mozogva tért haza. 1944-ben sikeres gerinc- 
sérv-eltávolítás kapcsán bal lába kissé megrövidült. Pa
naszmentessé válva Amerika a fiatal bostonit, számos 
kitüntetéssel a mellén, hősként ünnepelte. 1952-ben lé
pett politikai pályára. A szenátusi hely eléréséhez szük
séges kampány kapcsán sajnálatosan baleset érte, tűz- 
oltórúdon lecsúszás következtében porckorongsérve ki
újult. Csak a bennfentesek tudták, hogy a mankókat, 
m indennapi életének hűséges társait, kocsijának cso
magterében tartotta. Mikor a közönség elé állt, sohasem 
használta őket. Beszédeit egyenes háttal, mosolyogva tar
totta. De ezek befejezte után heves fájdalmai miatt arca 
eltorzult és öklét összeszorítva ment vissza szobájába. 
Szokása szerint lefekvése előtt legaláb egy óra hosszat a 
forró vízben tartózkodott, hogy fájdalm ait csillapítva 
aludni tudjon. Emiatt Jacqueline Bouvier-ve 1 kötött há
zassága első idejében otthonába visszavonulva többnyire 
ágyban tartózkodott. Orvosai arról tájékoztatták, hogy 
állapota újabb m űtéttel javítható. így 1954 őszén állandó 
fájdalmai miatt rászánta magát a m űtéti megoldásra. 
Ekkor a New York-i Cornell Egyetem* különleges sebé
szeti esetek számára fenntartott kórházában 1954. októ
ber 21-én lumbosacralis és sacroiliacalis osteosynthesis 
m űtétet végeztek fémlemez beültetésével. Műtét közben 
hirtelen szívgyengeség lépett fel. Állapota olyan súlyossá 
vált, hogy Kennedynek feladták az utolsó kenetet. Négy 
hónappal később intercurrens staphylococcus infekció 
fellépése miatt újabb m űtétet végeztek. A gyógyulási fo
lyamatot transzfúziós szövődmény és a m űtét helyén fel
lépett helyi gyulladás is komplikálta. 1955. február 11-én

Orvosi Hetilap 1998,139 (18), 1098-1099.



a fémlemezt nehézségek nélkül eltávolították. Panasz- 
mentes volt gyakorlatilag 1961-ig, amikor Kanadában 
mint meghívott vendég ceremoniális külsőséggel fát ül
tetett. Az erőlködés és hajladozás következtében vissza
tértek lumbalis panaszai. Az állandó heves fájdalom fizi
kailag és pszichésen aláássa az em ber erejét, de Kennedy 
ezen nehézségen hősiesen úrrá lett. Másik betegsége, az 
Addison-kór is végigkísérte életét. A kór gyanúját m ár a 
m ásodik világ háború befejezése után Angliában vetet
ték fel. 1948-ban világkörüli útja során bizonytalan tü 
netek miatt Okinawán, majd Bostonban állt orvosi meg
figyelés alatt. Végül a Peter-Brent-Brigham Intézetbe 
került, ahol dr. G. W. Thorn, az akkori idők híres mel
lékvese-specialistája vette kezelésbe. Ekkor m ár a barnás 
bőrelszíneződés, görcsök, alacsony vérnyomás, diffúz 
hasi panaszok, tom pa és halk szívhangok, állandó fáradt
sága, fogyása egy irányba, Addison-betegségre utaltak. A 
negyvenes évek végéig, a kortizon szélesebb körű akal- 
mazásáig, a betegekkel az orvostudom ány nem tudott 
sokat kezdeni. Ezzel az új szerrel azonban a betegek élete 
meghossabbítható volt és életvitelükben sem szenvedtek 
korlátozást.

A betegség kérdése 1960-ban, az elnökválasztási csatározá
sok során is felmerült. John B. Conolly, texasi kormányzó fel
vetette, hogy Kennedy Addison-betegségben szenved. Kennedy 
sajtóirodája ezt nem tagadta és mellékvese-elégtelenség igen 
enyhe alakjáról beszélt. Ez utóbbi a valóságnak nem felelt meg, 
mert pl. az 1954, évi műtét idején Kenedy 25 mg kortizont 
kapott naponta és háromhavonként 150 mg desoxycortico- 
steron retard készítményt. 1961-ban növelték a kortizon adagját, 
és ekkor már arcvizenyő lépett fel, amelynek változásait a Fehér 
Házhoz beosztott újságírók naponta figyelték meg. Kennedy be 
is vallotta A. M. Schlesingernek* **, a Schweitzer- és Pulitzer-dí- 
jas történésznek (10), hogy az orvosok szerint lassan fejlődő 
leukaemiája van és nem valószínű, hogy a 45. életévet túléli. 
Ismeretes, hogy az előrehaladt Addison-kór a fáradtságon és a 
külső jeleken kívül irritabilitással, érzelmi kiegyensúlyozat
lansággal, negativizmussal és depresszióval járhat. A kortizon 
ezeket a tüneteket megszünteti, sőt a betegek hangulata átcsap
hat eufóriába, megalapozatlan optimizmusba. Egyéb mellék
tünetek is keletkezhetnek (hypertonia, osteoporosis, elhízás 
stb.). A nagy adagban adott kortizonszármazékok Kennedy ge- 
rincbántalmát, fájdalmát fokozták. Ezernapos elnöksége alatt 
hangulatváltozásait a fájdalom váltakozó intenzitásával hozták 
öszefüggésbe. Kedélyállapotában lehettek és voltak optimista 
és pesszimista intervallumok. Mindenesetre a Disznó-öböli ku
darc lélektani átvészelése, majd a kubai válság briliáns meg
oldása, valószínűleg a gyógykezelés és főleg a kortizon hatásá
nak volt köszönhető, és az amerikai elnök teherbírásáról és 
kivételes szellemi képességeinek megtartásáról tett tanúságot. 
1963 novemberében bizonyára indokolatlan felhangoltság mi
att vállalta az elnök azt a tragikus utat, amely a máig sem tisztá
zott merénylet következtében, halálával végződött -  noha 
tanácsadói minden követ megmozgattak, hogy erről az útról 
lebeszéljék.

A világszerte viharos felháborodást keltő merénylet nem 
feledtetheti el államfői teljesítményét és ha ennek részletezése 
nem is e tanulmány feladata, annyit megjegyezhetünk, hogy 
mind az orvosi kezelés hatásai, mind a világméretű feladatvál
lalás és romló egészség közti ellentét példátlanul értékes tanul
ságokkal szolgáltak az orvostörténelem számára.

* A Cornell Egyetemet 1868-ban alapították, Ithacában (N. Y. állam).
**Schlesinger, Arthur Meier Jr. (1917—) híres történész apa ugyancsak 
kiváló fia. A J. F. Kennedy elnökségéről szóló legendás „A Thousand 
Days” (1966) szerzője.

Epilógusként néhány szót arról, mennyire volt pub- 
likus /. F. Kennedy betegsége. Az elnök betegsége e tekin
tetben határkő  volt. Korábban az amerikai elnökök 
egészségi állapotát szigorú titoktartás övezte. De nem 
csak az elnökökét. így Kennedy mellékvese-betegségéről, 
amely 1947-ben kezdődött, amikor még csak háborús hős 
volt, nem jelent meg közlemény. A szenátor gerincm ű
tétéről csak a „New York Times” adott rendszeresen tájé
koztatást (4). 1955-ben A. Nicholas és munkatársai (5) 
három  mellékvese-insufficientiában szenvedő beteg m ű
tétjeiről számoltak be. /. Nichols 1967-ban (10) remek 
tanulm ányában (5), összevetve az újságcikkek (4) és a 
Nicholas dolgozatában szereplő 37 éves 3. sorszámú eset 
adatait, akinél gerincműtéteket végeztek, indirekt módon 
bizonyította, hogy valójában /. F. Kennedy, Massachusetts 
állam szenátora volt ez a beteg, aki m ár 1947 óta szen
vedett mellékvese insufficienciában. így tisztázódott, 
m inden hivatalos tagadás ellenére, az orvosi közvéle
mény előtt Kennedy betegsége. Az amerikai Orvos
szövetség lapjában, tekintélyes JAMA folyóiratban jelent 
meg a merénylet után Kennedy boncolási jegyzőköny
vének kivonata (7), amelyben azonban nincs említés téve 
a mellékvese állapotáról. Emiatt a levelezési rovatban 
kiterjedt polémia indult el: számosán hangsúlyozták a 
választópolgárnak azt a jogát, hogy tudomást szerezzen 
arról, hogy milyen az ország sorsát eldöntő pozícióban 
lévő államférfiak egészségi állapota (8). A vita végső 
kimenetele az volt, hogy maga a JAMA szerkesztősége 
1964. november 10-én levélben kereste fel a haditen
gerészet orvosi és sebészi hivatalának vezetőjét, E. C. 
Kenney ellentengernagyot, hogy közölje a meggyilkolt 
elnök mellékveséjének állapotát és így tegyen pontot a 
különböző találgatások végére. Erre a szerkesztőségi 
kérésre 1965. április 5. után született válasz (9). E levél 
nyilvánosságra kerülésével Kennedy utódjától, Johnson- 
tól kezdődően az elnökjelöltek és más magas beosztású 
állami vezetők egészségi állapotának publikálása m ár a 
választási hadjárat alatt fontos követelménnyé vált, a 
megválasztott elnök azóta is rendszeresen számol be 
egészségi állapotáról. (Lásd a világsajtót is bejárt fényké
pet, ahol Johnson elnök az újságíróknak a cholecysta- 
m űtét sebét mutatja.)

/. F. Kennedy az amerikai történelem  kiemelkedő 
alakja, aki a ciklusa alatt fájdalmas betegségeit a köz
vélemény előtt palástolva elviselve országa tekintélyét 
nemcsak megvédeni, de erősíteni volt képes.

IRODALOM: 1. Accoce, P, Rentschnick, P: Ces malades qui 
nous gouvernent. Stock. Paris, 1976.63-75. old. -  2.Kennedy, R.: 
Time to Remember. Harper and Row. New York, 1972. -  3. 
L’Étang, H.: The Pathology of Leadership. Hawthorne Books. 
New York, 1970, 185-189. old. -  4. New York Times: 1954. ok
tóber 11., 1954. október 21., és 1955. február 26. számait, cit. 
Nichols (5). -  5. Nichols, J.: President Kennedy’s Adrenals. 
JAMA, 1967,201, 129. -  6. Nicholas, A. és mtsai: Management of 
Adrenocortical Insufficiency During. Surgery. Arch. Surg., 
1955,71, 737. -  7. Official Autopsy Report on President Kennedy. 
(From Other Pages), JAMA, 1964,190, 98. -  8. Official Autopsy 
Report on President Kennedy. Letters, JAMA, 1965,191, 602. -  9. 
official Autopsy Report on President Kennedy. Letters, editorial 
comment. JAMA, 1965, 192, 149. -  10. President Kennedy and 
Addison’s Disease. Letters, JAMA, 1967, 201, 1052. -  11. 
Schlesinger, A. M.: A Thsand Days. Deutsch New York, 1969.

Pék László dr.
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IN  M E M O R IA M

Dr. Hősz Dezső

1997. november 20-án a rákoskeresztúri temetőben 
40-50 egykori rabtársa megrendültén nézte dr. Hősz 
Dezső hamvainak szétszórását, köztük levett kalappal és 
lehajtott fejjel a köztársasági elnök is. Ki volt ez a szerény, 
mosolygós, törékeny, m indenkihez kedves és segítőkész 
orvos, akiben mindem ellett sziklakemény, megalkuvást 
nem ismerő, meggyőződését m inden körülmények kö
zött valló, erős lélek lakozott?

Életútját két tényező határozta meg. Egyik volt orvosi 
hivatástudata, a másik az embertelen, hazug diktatúra el
leni következetes és meg nem alkuvó tiltakozás.

1924. január 15-én született Szabadkán. Édesapja is 
orvos volt. Ott végezte elemi és középiskolai tanulm á
nyait. 1942-ben érettségizett. Az orvosi tanulmányokat a 
Szegedi Orvostudományi Egyetemen kezdte, majd Buda
pesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta. 
1948-ban avatták orvosdoktorrá. 1949. november 1-jén 
került a budapesti Korányi Frigyes és Sándor Közkórház 
Röntgen osztályára. 1952-ben tette le a röntgenológiai 
szakorvosi vizsgát. A Korányi Kórházban érte 1956-ban a 
forradalom kitörése. A forradalom alatti tevékenységéről 
és azt követő meghurcoltatásáról kim erítő interjú olvas
ható Balás Piri László 1993-ban kiadott könyvében (Em
berek fehérben 1956).

Érdemes interjújának bevezető sorait idézni, m ert 
nagyon jellemzőek: „Nem szívesen vállalkozott erre a 
beszélgetésre. Kiábrándítja és taszítja m indaz a melldön- 
getés, dicsekvés, amit ma 56-tal kapcsolatban tapasztal.”

Tevékenysége a forradalmi napokban önfeláldozó, 
m inden veszélyt gondolkodás nélkül vállaló orvosi m un
ka volt, mégpedig főként az első vonalban, a sebesültek 
mentése és első ellátása terén. Nem ism ert különbséget 
sebesült és sebesült között. Forradalm árban, ávósban, 
szovjet kiskatonában egyaránt a szenvedő, segítségre 
szoruló embert látta. Érdemes elolvasni az em lített inter
jút, hiszen ezen megemlékezés nem  terjedhet ki élete 
ezen időszakának kalandregénybe illő részleteire.

A forradalom eltiprása után került a politika köze
lébe. Mint sok más köztiszteletet kivívott em bert akkori
ban, őt is megválasztották munkahelye, a kórház m un
kástanácsába. Onnan a VII. kerületi, majd a Budapesti 
Központi M unkástanácsba került. Annak tagjaként a sal
gótarjáni tömeggyilkos sortűz hírére megszavazta az ál
talános sztrájkot.

A Munkástanács szétverése és vezetőinek alattomos 
letartóztatása után tovább végezte orvosi munkáját, és 
készült Berlinben m egtartandó előadására. 1957. július
4-én a kórházban tartóztatták le. Hat hónapig tartó ki

hallgatások után az akkori szokás szerint összehozták el
lene az államellenes szervezkedés vezetésének vádját, 
amit ő egyszerűen nevetségesnek tartott. Fel sem fogta, 
mikor az ügyész halálbüntetést kért rá. Végülis 15 év 
börtönre ítélték. Börtönévei során rab orvosként dolgo
zott különböző rabkórházakban, leghosszabb ideig a vá
ci börtön kórházában.

Ott ism ertem  meg. Magam is 15 évre ítélten 1959 ele
jén kerültem  szigorló orvosként a rabélet egyéb réte
geiből a váci börtönkórházba. Hősz Dezső ott egy szűk 
szobában, régi, félhullámú készülékkel végezte a hagyo
mányos röntgenvizsgálatokat. Most is előttem van, ahogy 
kinézett a sötét szoba ajtaján, kedvesen üdvözölt, aztán 
dolgozott tovább. Az együtt töltött évek során rengeteget 
tanultam  tőle, nemcsak röntgenológiát, hanem em ber
séget, etikus m agatartást is. Nem kis szerepe volt abban, 
hogy magam is radiológus lettem. Példáján láttam , hogy 
egy igazi orvos-radiológus a legnehezebb körülmények 
között is milyen m értékben képes segíteni. Ez nem csak 
röntgendiagnosztikai segítségre szorítkozott. A sötét 
szoba magánya nagyon komoly rabtársi szolgálatokra is 
lehetőséget terem tett, üzenetek közvetítésére stb. Erről 
még életben lévő egykori rabtársak sokat m esélhetné
nek.

Különleges teljesítménye volt, hogy egy ömlesztve 
odaszállított négyventiles röntgenkészüléket m űszaki 
képzettségű rabtársai segítségével üzembe helyezett, és a 
börtönkórházban -  természetesen a börtönparancsnok
ság egyetértésével -  minden akkori előírásnak és igény
nek megfelelő röntgenmunkahelyet alakított ki. A rra is 
volt kedve és energiája, hogy a börtönüzem ekben fellel
hető anyagok felhasználásával röntgenkimográfot szer
kesszen. M intaszerű rajzos dokum entációt vezetett egye
bek mellett a nagyszámú gyomor-nyombélfekélyes és tbc 
betegről.

1963. március 26-án szabadult az úgynevezett ENSZ 
amnesztia révén. A Kádár-hatalom igyekezett ezután is 
minél jobban megkeseríteni életét. Egyik m unkahelyről 
a másikra került. Hiába alkalmazta egy jóhiszemű kór
házigazgató m int udvari segédmunkást -  aki persze a 
röntgenben dolgozott - , mihelyt kiderült a turpisság, 
mennie kellett. Rendelőintézetekben vállalt helyettesíté
seket. Olyan elbocsájtó határozat is született, mely szerint 
„kórházi m unkára alkalmatlan”.

Ez a korszaka sem nélkülözte azonban a mosolyog- 
tató epizódokat. Nemcsak egykori rabtársai fordultak 
hozzá bizalommal, hanem egykori fegyőrei is felkeresték 
egészségi problémáikkal. A váróban aztán emiatt néha
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kisebb nézeteltérésekre került sor. Ezek megelőzésére 
Dezső külön „rabpadot” és „smasszerpadot” rendszeresí
tett.

Többévi hányódás után végre az 1970-es évek elején 
sikerült szaktanácsadó főorvosként elhelyezkednie a váci 
kórházban, ahol az őt régről ismerő igazgató öröm m el 
fogadta. Dezső jó befektetésnek bizonyult. A következő 
években ő szervezte korszerűvé a kórház röntgenosztá
lyát. Érdekességként megemlítem, hogy m unkába állása
kor a kórház portásaként egykori rabkórházi körlet
parancsnoka fogadta kissé elsápadva.

A sors azonban nem volt kegyes. Alighogy sikerült 
Dezsőnek megkapaszkodnia, bekövetkezett újabb, sors
döntő tragédiája. 1976. augusztus 13-án a váci röntgen- 
osztály ügyeiben járt, m ikor autóbalesetet szenvedett. 
Egy hónapig eszméletlenül feküdt a traumatológián. Ezt 
több hónapos további kórházi kezelés követte. Rokkan
tán is még közrem űködött a váci röntgenosztály korsze
rűsítésének irányításában, majd ténylegesen rokkant 
nyugdíjba ment. Még így is volt bátorsága részt venni a 
Kádár-korszak végefelé kibontakozó ellenzéki mozgoló
dásokban, ami miatt végig sikerült kiérdemelnie a rend
őrhatóság „érdeklődését”.

Élete utolsó éveiben is szerény, visszahúzódó m aradt. 
Hangyaszorgalommal gyűjtögette a hazai radiológiai 
szakirodalom relikviáit, melyekből egyedülálló gyűjte
m ényt hagyott a Magyar Radiológusok Társaságára. Ez a 
Társaság 1957-ben politikai nyomásra kizárta soraiból. 
Élete utolsó éveiben természetesen a Társaság rehabili
tálta, és 1996-ban tihanyi kongresszusa alkalmával tisz
teletbeli tagjává választotta. Amennyire gyenge egészségi 
állapota engedte, még az utolsó időkben is végzett orvosi 
m unkát idősek otthonaiban.

A hazai bibliográfiákban mindössze 9 közleményt 
találtam nevével. Ezek közül ötben első szerző. Figyelem

rem éltóak az évszámok. A fiatal orvos első munkáinak 
sorát a kádári megtorlás évei szakítják meg. Később az 
újrakezdésnek a tragikus autóbaleset vet véget. A biblio
gráfiák adatai azonban korántsem  tükrözik tényleges tu 
dományos aktivitását. Még a hatvanas évek közepén m u
tatta meg nekem remek kétkötetes értekezését a nyelőcső 
röntgenkimográfiával rögzített élettani és kóros dinam i
kájáról. Az elmúlt évtizedek radiológusképzését szolgáló 
hazai szakkönyv kimográfiás felvételei tőle származnak. 
Svédországban dolgozó kolléga levélben kérdezte tőlem, 
tudjuk-e, hogy hazánkban laparoscopiát elsőként ő vég
zett. M int fiatal röntgenorvos-jelölt egyúttal broncho- 
scopizált is. Sokirányú szakmai érdeklődését mutatják 
hátrahagyott kéziratai és röntgenkép-gyűjteménye, köz
tük a forradalom sebesültjeinek röntgenfelvételei is. A 
hazai radiológia akkori vezető egyéniségei próbáltak 
segítséget nyújtani neki. Ez nem járhatott eredménnyel, 
m ert Dezső megalkudni nem volt hajlandó.

Élete első kitüntetése a Nemzetvédemi Kereszt volt, 
amit még gimnáziumi tanulóként kapott. Hogy miért, 
nem tudtam  kideríteni -  önmagáról Dezső nem szívesen 
beszélt. 1972-ben a Gastroenterológiai Társaság díszok
levéllel ismerte el munkásságát. 1976-ban felterjesztették 
„Kiváló Orvos” kitüntetésre, de ezt 56-os múltja miatt 
megakadályozták. 1991-ben megkapta az 56-os emlékér
met, majd 1993-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztjét. Forradalm ár érdemeit ismerte el a 
„Hazáért Érdemkereszt” és a „Mentés Hősei” emlékérem.

Kitűnő röntgenorvos és nagyszerű em ber pályáját 
törte kétszer is derékba a sors. Megemlékezésem gyenge 
kísérlet nagyságának érzékeltetésére, amit igazán csak 
azok érthettek meg, akik m int kollégák, rabtársak vagy 
betegek ismerhették.

Laczay András dr.
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A Z  E G E S Z S E G E S B Ő R É R T

mometasone furcate

EK

A mometazon furoát kortikoszteroid, mely gyulladást- és viszketést csökkentő, 

valamint érszűkítő hatása folytán külsőleg eredményesen alkalmazható a 

szteroid kezelést igénylő dermatosisok terápiájában.

A vizsgálatok szerint ép bőrfelületen a kenőcs alkalmazását követően 

8 órával a hatóanyag 0,7%-ban szívódott fel szisztémásán, a többi 

gyógyszerforma esetében a felszívódás valószínűleg még kisebb 

mértékű. A gyulladás és/vagy egyéb bőrt érintő kóros folyamat, 

valamint az occlusiv kötésben történő alkalmazás növeli a percutan 

abszorpciót.

H atóanyag: 0,0150 g mometazonum furoicum 15,0 g kenőcsben; 

0,0150 g mometazonum furoicum 15,0 g krémben. J avallatok: külsőleges 

kortikoszteroid kezelést igénylő gyulladással és/vagy pruritussal járó 

bőrbetegségek (pl. psoriasis vulgaris, dermatitis atopica, irritáció 

és/vagy allergia okozta kontakt dermatitis).

Gyermekeknek 6 hónapos kortól (krém/kenőcs): Atópiás 

dermatitis, allergiás kontakt dermatitis és kortikoszteroid- 

érzékeny dermatitisok rövid időtartamú kezelése.

A d a g o l á s : kenőcs és krém - naponta egy alkalommal kell az 

érintett bőrfelületet vékonyan bekenni. A kezelés időtartama 

általában 3 hét.

Megjegyzés: + csak vényre adható ki.

Csomagolás: krém: 15 g, kenőcs: 15 g, (Schering-Plough) 

Rendelhetőség: vényre szabadon rendelhető 

Részletesebben lásd: Alkalmazási előirat 

OGYI eng. száma: 8786/41/95.

S e g ít  Ö n n e k

AZ ATÓPIÁS DERMATITIS, ES A PSZORIAZIS KEZELESEBEN!

•  SZÁMOS SZTEROIDRA REAGÁLÓ DERMATÓZISBAN ALKALMAZHATÓ
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•  NAPI EGYSZERI ADAGOLÁSSAL HATÉKONY ÉS GAZDASÁGOS

•  PARABENMENTES, VIVŐANYAGA NEM ALLERGIZÁL

•  KRÉM ÉS KENŐCS FORMÁJÁBAN RENDELHETŐ (15 g )
ElOCOm Cream

fclocom Ointment

Schering-Plough / USA
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FOLYÓ I RAT R E FE R Á TU M  OK

Szülészet és nőgyógyászat

Placenta tapadási h ely  és a prae- 
eclam psia  előfordulása. Gonser, M. és 
mtsai (Univ.-Frauenklinik, Schleider- 
strasse 4, D-72076 Tübingen, Német
ország): Ultraschall in Med., 1996,17, 
236.

Ismeretes, hogy a lepény lokalizáció
jától függően az arteria uterina vér
áramlási sebesség hullámformái a két 
oldalon lényegesen eltérhetnek. A 
szerzők 148 terhest vizsgáltak, ezek 
közül 115-nek (78%) laterális és 33- 
nak (22%) centrális volt a tapadása. A 
praeeclampsia (hypertonia: > 140/90 
Hgmm, proteinuria: > 500 mg/24 h) a 
laterális elhelyezkedésnél 28% és a 
centrálisnál 9% volt. Szerzők anya
gában így a laterális lepény elhelyez
kedésnél több m int háromszor na
gyobb a praeeclampsia gyakorisága. A 
szerzők magyarázata szerint a kisebb 
lepény inkább laterális és nem éri el 
szimmetrikusan a méh túlsó oldalán 
a méh felét, ezért a praeeclampsia 
számításba jöhet.

Jakobovits Antal dr.

A m éh lepény öreged ése. Fox, H. (De
partm ent of Pathological Sciences, 
Stopford Building, University of 
Manchester, M anchester M13 9PT, 
Anglia): Arch. Dis. Childh., 1997, 77, 
F165.

Az öregedés kóros, belső, előrehaladó 
változás, ami a működőképesség 
visszafordíthatatlan vesztését ered
ményezi, zavart a haemostasis fenn
tartásának képessége és csökken a ká
rosodás javításának képessége. Amit a 
lepény öregedésének írtak le, az a 
bolyhok folyamatos fejlődése és ága- 
zódása.

A bolyhoknak 5 típusát lehet el
különíteni: l.m esenchym alis bolyhok 
az újonnan képződő bolyhok első 
generációja, ami a trophoblast sarjad- 
zásból mesenchymalis invázióval és 
vascularisatióval képződik, 2. éretlen, 
interm edier bolyhok, a törzsbolyhok 
perifériás terjedése, éretlen lepények
ben látható, 3. törzsbolyhok képezik 
az elsődleges törzseket, amelyek a

bolyhokat összekötik a chorialis le
mezzel, 4. érett interm edier bolyhok, 
amelyekből a legtöbb terminális bo- 
holy ered, ezek képezik az érett lepény 
bolyhainak negyedét és 5. a terminális 
bolyhok, az ágazódásuk a végső alak. 
A syncytiotrophoblast vékony. Syn- 
cytialis csomók jelen lehetnek. Ezek a 
term inális bolyhok a terhesség 27. 
hetében kezdenek megjelenni.

A fejlődési folyamat a következő: 
az első hetekben a bolyhok m esen
chymalis típusúak. A 7-8. hét között 
átalakulnak éretlen interm edier boly- 
hokká, majd azután törzsbolyhokká. 
A terhesség előrehaladásával a cyto- 
trophoblast visszafejlődik, amit öre
gedésnek fognak fel. Valójában nem 
regrediál, m ert a sejtek száma nem 
csökken a term inusban, hanem foly
ton nő a terhességben végig. Az nem 
csupán tudálékosság kiemelni az 
érettséget, ami fokozott funkcionális 
képességet eredményez és elkülöní
teni az öregedéstől, ami csökkent 
funkcionális hatásosságot eredm é
nyez. A szerző megemlíti, hogy a sú
lyos praeeclampsiában szenvedők le
pénye a terhesség korához viszonyítva 
érett, am it „korai öregedés”-ként osz
tályoznak. Pontosabb megjelölés len
ne a gyorsult érés, kompenzáló me
chanizmus a lepény szállítási képes
ségét fokozni a kedvezőtlen anyai kör
nyezetben. Számos tényező befolyá
solhatja a placenta növekedését. A 
hypoxia serkenti az angiogenesist, így 
jelentős szerepe van a lepény fejlődé
sében, ami megerősíti azt a nézetet, 
hogy az anya praeeclampsiájának 
számos esetében gyorsult a lepény
érés.

A lepény növekedési képessége a 
term inus felé közeledve nem szűnik 
meg. Bizonyíték erre a növekedés 
kedvezőtlen anyai környezetben, mint 
a magas légkör vagy súlyos anaemia. 
A horm onterm elésben pedig az első 
trim eszter végén átkapcsolódás van a 
hum án chorialis gonadotropinról a 
folyamatosan növekvő hum án pla- 
centaris lactogen szekrécióra.

A korai ultrahangvizsgálatok sze
rint a valódi túlhordás gyakorisága 
nem haladja meg az 1%-ot. A perina
talis halálozás oka ezekben az esetek
ben a makroszómia. A 4000 g feletti 
magzatok előfordulása 10% és a 4500

g-ot meghaladóké 1%. Ezeknek a 
m agzatoknak sajátságos kockázatai 
vannak, mint a válldystocia. Az em 
lített nagy magzatok bizonyítják, 
hogy a lepény a 40. héten túl is képes a 
növekedést fenntartani. A tú lhordott 
lepények vizsgálata nem bizonyítja 
semmilyen makroszkópos elváltozás 
gyakoribb előfordulását, m int az in 
farctus, meszesedés vagy masszív pe- 
rivillosus fibrinlerakódás. A legjelleg
zetesebb szövettani abnorm alitás, 
ami az esetek egy részében található, a 
magzati bolyhok csökkent perfúziója. 
A magzati bolyhok erei norm álisak 
prolongált tehességben. A Doppler 
véráramlási sebesség hullám form ái
nak vizsgálatai ilyen lepényekben 
nem  m utatnak nagyobb érellenállást.

A prolongált terhesség kórélettana 
nincs teljesen megvilágítva, de egé
szen biztosnak látszik, hogy azok a 
kóros hatások, amelyek a m agzatot 
túlhordásnál érhetik, nem tulajdonít
hatók lepényelégtelenségnek vagy 
öregedésnek.

A szerző következtetése, hogy nem  
észszerű hinni, hogy a lepény, amely 
magzati szerv, öregszik, m iközben 
más magzati szervek nem öregsze
nek. Semmiféle biológiai rendszerben 
nem fordul elő, hogy egy szerv öreg
szik olyan szervezetben, amelyik nem  
öregszik. A placenta- öregedés fennál
ló hiedelme a morfológiai érés, diffe
renciádé és öregedés konfúzióján 
alapul. Hiányzik a szerv funkcionális 
erőforrásának helyes megítélése és 
helytelen a „placenta insufficientia”, 
m int a megnövekedett perinatalis ha
lálozás túlságosan kritikátlan kon
cepciójának elfogadása.

Jakobovits A ntal dr.

A m éh lep én y sajátságának e p id em io 
lógiája: társulás a terhesség korával 
és az ú jszü lött k im enetelével. Beebe,
L. A. és mtsai (Department of Biosta- 
tistics and Epidemiology, College of 
Public Health, OUHSC, Oklahoma 
City, OK 73190, USA): Obstet. Gyne
col., 1996,87, 771.

A placenta vizsgálata betekintést 
adhat a neurológiai és más fejlődési 
rendellenességek pathogenesisébe. A 
szerzők 1252 lepény vizsgálatáról szá
m olnak be. A leggyakoribb kóros el
változás az ischaemiával kapcsolatos, 
a meconiumos festenyzettség és cho-
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rioam nionitis. A koraszülöttekkel tár
sultan a leggyakrabban a chorioam 
nionitis fordult elő, az 1 perces Apgar- 
érték alacsony volt (40%), klinikailag 
nyilvánvaló fertőzés (43%), m ájrend
ellenesség (43%) és anomália (42%) 
összehasonlítva az egészséges újszü
löttekkel (15%). A chorioam nionitis a 
term inusban a leggyakoribb volt az 
alacsony 1 perces Apgar-értékkel szü
letetteken (26%).

Relatíve gyakoriak a nagyobb kó
ros lepényelváltozások, különösen az 
ischaemiások és a meconium. Ezek 
klinikai jelentőségét hosszú távon 
még meg kell vizsgálni. Az ischaemiás 
elváltozások és infarctusok társulását 
a retardált magzatok növekedésével 
tovább kell tanulmányozni.

jakobovits Antal dr.

A válld ystocia , m int a m éh repedés  
oka. Zisow, D. L. (2 Colgate Drive, 
Suite 202, Forest Hill, MD 21050, 
USA): Obstet. Gynecol., 1996,87, 818.

A válldystocia ritka és előre nem 
látható, meg nem jósolhtó sürgősségi 
kórfolymat. A szerző betege 34 éves, 
negyedszer terhes, akit a tehesség 41. 
hetében oligohydramnionnal vettek 
fel. A magzatvízindex 2,2 volt. Felvé
telkor a testsúlya 90 kg volt, m iután a 
terhesség alatt 20 kg-ot gyarapodott. 
A magzat súlyát 3600 g-ra becsülték. 
A szülés oxitocinos indukcióra meg
indult, 4 cm-es méhszájnál epiduralis 
anaesthesiát alkalmaztak. A kitolási 
szakban bradycardia lépett fel, és a 
terhes hasi fájdalomról panaszkodott. 
A fogóm űtét kísérlete nem  sikerült. A 
mellső vállat nem sikerült a sym
physis alá hozni többféle próbálkozás 
után sem. Alsó median laparotom iát 
végeztek és látták, hogy a m éh mellső 
fala a fundustól a cervixen át a hüvely 
felső harm adáig megrepedt. A magzat 
jobb vállát és karját a méhbe, illetve a 
szülőcsatornába irányították. A 3300 g 
súlyú magzat abdominalisan asszisz
tált hüvelyi szüléssel jö tt világra. Ap
gar 3-4-10. A méh sebét varrták  és 
zárták a hasat. A műtét utáni 4. napon 
a cervix magasságában ureterouteri- 
nalis fistulát észleltek, m elynek okát 
az ureter ischaemiás károsodásában 
látták. A sipolyt cisztoszkóposán zár
ták.

Az újszülöttnek rángógörcsei vol
tak, melyek fenobarbitalra és feni-

toinra megszűntek. A hosszú távú 
prognózis óvatosan pozitív.

A szerző szerint a válldystocia gya
nútlan oka lehet a méhrepedésnek.

Jakobovits Antal dr.

Az e lső  iker m agzat k ü lső  fejre ford í
tása. Bloomfield, M. M., Philipson, E.
H. (D epartm ent of Obstetrics and 
Gynecology, 29800 Bainbridge Road, 
Solon, OH 44139, USA): Obstet. 
Gynecol., 1997, 89, 814.

A m ásodik ikermagzat medencevégű
ből fejre fordítása ismeretes, de szer
zők az első magzatnál ilyenről nem 
tudnak. Két ilyen bravúrosnak m ond
ható m egoldásról számolnak be.

Első terhesük 32 éves, egyszer szült 
asszony, akinek a méhszája a 36. héten 
5 cm -re tágult, méhösszehúzódások 
nélkül. Ultrahanggal az első magzat 
tökéletes fartartásban, a m ásodik pe
dig fejvégű fekvésben helyezkedett el. 
M indkét magzat nagysága a 2000 g-ot 
meghaladta. Külső fordítással az első 
magzatot fejre fordították, majd bu- 
rokrepesztés után megszületett a 2070 
g-os A és utána fejvégű fekvésben a 
2365 g-os B magzat. Apgar-értékük 
egyaránt 8 volt.

A m ásodik eset 43 éves, egyszer 
szült asszony. A terhesség 38. hetében 
a cervix 3 cm-re kitágult. Szono- 
gráfiával mindkét magzatot 2700 g- 
nál súlyosabbnak becsülték. Az A 
magzat tökéletes fartartásban, a B 
pedig harán t fekvésben helyezkedett 
el. Külső fordítással fejvégű fekvésbe 
hozták és burokrepesztés után spon
tán megszületett a 2745 g-os A 
magzat. A haránt fekvésben lévő B 
m agzatot is külső fordítással fejre 
fordították, burkot repesztettek, majd 
a szívműködés rosszabbodása miatt 
vacuum  extrakcióval hozták világra a 
3140 g-os magzatot. Apgar 9 m indkét 
újszülöttnél.

[Refi: Valószínűleg nem minden 
szülész tartja a fen ti műveleteket 
követendő példának.]

Jakobovits Antal dr.

E gyik  m on och oria lis  ikerm agzat ab- 
n orm alitá sa  m iatt vena hepatica  a l
k ohol injekciójával végzett szelektív  
fo eto c id iu m . Denbow, M. L. és mtsai 
(Centre for Fetal Care, Royal Post

graduate Medical School, Goldhawk 
Road, London W6 OXG, Anglia): Br. J. 
Obstet. Gynaecol., 1997,104, 626.

A szerzők monochorialis terhesség
ben az egyik magzatnak lum bosac
ralis myelomeningocele és kisagy
hiány miatt a terhesség 18. hetében 
egy ml 100%-os alkoholt fecskendez
tek a vena hepaticájába. Az injekció 
után a szívműködés azonnal leállt. Az 
egészséges újszülött a 40. héten 3020 
g-os testsúllyal született. M onocho
rialis ikrekben az egyik abnormális 
iker foetocidiuma majdnem m indig a 
m ásik egészséges iker elhalását idézi 
elő. Az elhalás vagy neurológiai káro 
sodás oka a jelenlegi felfogás szerint a 
megölt magzat érrendszerébe prése- 
lődött élő magzat kivérzése a placenta 
anastomosisokon át. Az abszolút al
kohol érsklerosist és perivascularis 
szövetkárosodást idéz elő, ami nekró- 
zishoz vezet. A károsodott w t-k  és de
naturált fehérje zárja az ér lumenét. A 
vena hepatica injekciója kizárja a 
magzatok felcserélésének (az egészsé
ges magzat foetocidiumának) lehető
ségét.

Jakobovits Antal dr.

Száz abnorm ális m agzat szelek tív  
term in álása  m u ltifoeta lis  terh essé
gekben . Berkowitz, R. L. és mtsai (De
partm ent of Obstetrics and Gyne
cology, 5 East 98th Street, Box 1171, 
New York, NY 10029, USA): Obstet. 
Gynecol., 1997, 90, 606.

A szerzők 100 abnormális ikermagzat 
foetocidium sorozatáról számolnak 
be, amit tíz év alatt kálium klorid in t
racardialis vagy köldökvénába fecs- 
kendezéssel végeztek. M indegyik ter
hesség dichorialis diamnialis volt. 91 
kettes ikerterhességet szingulárisra, 6 
hárm ast kettesre, két hárm ast egyesre 
és egy négyest hárm asra csökkentet
tek. A szelektív foetocidium veszélye 
az elvetélés, ezért halálos rendellenes
ség esetén szerzők nem végeznek foe- 
tocidiumot, m ert várható úgyis a be
teg magzat elhalása. A 100 terhesből 
három nak laboratórium i jelei voltak 
a szubklinikai DIC-nek, de klinikailag 
coagulopathia nem volt felismerhető, 
ezért az asszonyokat nem is kezelték. 
Az összterhességi veszteség 4% volt. 
Az átlagos terhességi kor születéskor 
36,8 hét volt. A veszteség nagyobb, ha
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a foetocidiumot a terhesség 20. hete 
után végzik.

Jakobovits Antal dr.

A D opp ler-szon ográfia  és a színes  
elek trom os an g iográ fia  használata a 
m agzat ábrázolásában . Fortunato, S.
J. (Maternal-Fetal Group, Women’s 
Hospital at Centennial Medical 
Center, Suite 310, 2201 Murphy Ave., 
Nashville, TN 37221, USA): Am. J. 
Obstet. Gynecol. Obstet., 1996, 174, 
1828.

A színes elektromos angiográfia egy 
új színkódolt Doppler-technika. A 
szerzó' ennek az új módszernek a 
hasznosságát m utatja be a magzat 
anatómiájának ábrázolásában. A nor
mális tüdő, vese és agy perfúzióját ha
sonlította össze néhány kórossal. A 
tüdő perfúziójának láthatósága akkor 
optimális, ha a magzat szívét a vizsgált 
mezőből kiiktatja. Ez csökkenti a szív
veréssel kapcsolatos műtermékeket. A 
vese ábrázolásakor az arteria, a pa
renchyma tisztán látható a terhesség
30. hetében. A magzatmozgások ked
vezőtlenül befolyásolják az ábrázolást. 
Az új technika előnye, hogy érzéke
nyebb csökkent áramlás esetén, mint a 
színkódolt Doppler-szonográfia.

Jakobovits Antal dr.

Egyetlen köldökarteria: a D oppler  
áram lási in dexek , arteriaátm érők, 
norm ális és a teh esség i korhoz v i
szonyítva k is m agzatok  esetén . De
Catte, L. és m tsai (Feto-Matrenal 
Medicine Unit, Laarbeeklaan 101, B- 
1090 Brussels, Belgium): Ultrasound 
Obstet. Gynecol., 1996,8 ,27.

Az egyik köldökarteria hiánya az 
összes újszülött kb. 1%-ában figyel
hető meg. Ezekben fokozott a kocká
zata a kedvezőtlen terhességi kim ene
telnek: fejlődési rendellenességnek, 
krom oszóm aabnorm alitásnak, gya
koribb perinatalis m ortalitásnak és 
retardált fejlődésnek. Hiányzó egyik 
köldökarteria esetén a terhességet ve
szélyeztetettnek kell tekinteni és en
nek megfelelően ellenőrizni.

A szerzők a Doppler véráramlási 
mérés értékét vizsgálták normális 
magzatokban, akiknek egyetlen köl- 
dökarteriájuk volt. A továbbiakban a

Doppler-áramlás különbségét és a 
kompenzáló arteriadilatációt tanul
mányozták megfelelően fejlett és a ter
hességi korhoz viszonyított kis mag
zatokban, akiknek egyetlen köldök- 
artériájuk volt. A Doppler véráramlási 
indexek az egyarteriás normálisan fej
lett és kis magzatok esetén hasonlóak 
és a normális adatokon belül vannak. 
Az egyetlen arteria tágulása állandó a 
terhesség alatt és 1 mm-rel nagyobb, 
mint a normális köldökarteriákban a 
20. héttől kezdve.

A norm ális és kis magzatok 
egyetlen artériájának Doppler vér
áramlási mérése szignifikánsan nem 
különbözik a normális magzatokétól. 
A kompenzáló artériás dilatáció 
egyetlen arteria  esetén prevenció le
het a retardációval szemben.

Jakobovits Antal dr.

Az étkezés hatása  a m agzat vesearte- 
riájának ellenállására. Yasuhi, I. és 
mtsai (D epartm ent of Obstetrics and 
Gynacology, Nagasaki University 
School of Medicine, 1-7-1 Sakamoto, 
Nagasaki 852, Japán): Obstet. Gyne
col., 1997,90, 340.

A szerzők 20 szövődménymentes te r
hesnek Doppler-szonográfiával vizs
gálták a köldökarteria, arteria cerebri 
media, a leszálló aorta és vesearteria 
véráram lási sebesség hullámformáit 
reggel 7 órakor éhgyomorral és 10 
órakor 600 kalóriás reggeli után, a 
következő napon ugyanezekben az 
időpontokban, de reggeli nélkül. A 
pulzatilitási index a köldökarteriá- 
ban, az arteria  cerebri médiában és a 
leszálló aortában nem változott szig
nifikánsan sem az éhgyomri három  
időpontban, sem a reggeli után. A 
magzatok vesearteria véráram lásá
nak pulzatilitási indexe azonban szig
nifikánsan csökkent és mutatta, hogy 
a veseereknek az ellenállása csökkent. 
Az ellenállás csökkenésével fokozódik 
a vese vérellátása és ezzel párhuza
mosan a magzat vizeletürítése.

A szerzők feltételezik, hogy a terhes 
étkezése fokozza a magzati anyagcse
re aktivitását, ami csökkentheti a 
magzat vesearteriájának ellenállását. 
A vesearteria véráramlás pulzatilitási 
indexe azonban nincs összefüggésben 
a magzatvíz térfogatindexével. A pul
zatilitási index csökkenése lehet, hogy 
csak átm eneti, ami nincs hatással a

magzatvíztérfogatra ilyen szövőd
ménymentes tehességekben.

Jakobovits A nta l dr.

A sú lyosan  abnorm ális k ö ldök arter ia  
D oppler véráram lási seb esség  és  a 
n orm ális sz ingu láris m agzatok  k im e 
netele. Zelop, C. M. és mtsai (D epart
ment of Obstetrics and Gynecology, 
Brigham and Women’s Hospital, 75 
Francis Street, Boston, MA 02115, 
USA): Obstet. Gynecol., 1996,87, 434.

A szerzők 56 kóros köldökarteria vér
áramlási sebesség után világra jött 
magzat sorsát vizsgálták: 24 esetben 
regurgitált a diastole végi véráram lás 
és 32 esetben hiányzott. A regurgitáció 
diagnózisának átlagos időpontja a 27,8 
hét, a hiányzó diastole végi áramlásé 
pedig 29,4. A születési súly 887 vs. 1139 
g volt. 45 újszülött túlélt, 11 elhalt (5 
méhen belül és 6 újszülöttkorban). A 
perinatalis halálozás 1000 szülésre á t
számítva regurgitáció esetén 333 és 
hiányzó diastole végi áramlásnál 94. A 
perinatalis halálozás legmegbízhatóbb 
előrejelzője a diastole végi áramlás re- 
gurgitációja és az oligohydramnion.

A szerzők tapasztalatai szerint 
hiányzó vagy regurgitáló diastole végi 
áramlás esetén a klinikusnak egyen
súlyoznia kell a koraszülöttség szö
vődményei és a magzat elhalásának 
lehetősége között. A döntő m eghatá
rozó a terhesség kora, akár hiányzik, 
akár regurgitál a diastole végi vér
áramlás. A 28. hét előtt a magzati halá
lozás 50%-os. Ezért a 28. hét előtt in 
kább az expektáns kezelés ajánlatos, a
28. hét után pedig gyakori ellenőrzést 
kell végezni, m ert 12-24 órán belül el
halhat a magzat.

Jakobovits A nta l dr.

A kardiotokográfia  p rogn osztik u s  
értéke k óros D oppler-leletek  esetén .
Behrens, O. és mtsai (Frauenklinik, 
Podbielskstrasse 380, D-30659 H an
nover, Németország): Geburtsh. Frau- 
enheilk., 1996,56, 272.

A foetoplacentaris vérkeringés m eg
ítélésére a Doppler-szonográfia ru tin 
eljárás lett a határozottan riz ikó ter
hességek, különösen a retardált m ag
zatok esetén. A lepényi keringés rosz- 
szabbodásának a jele a magzat ao rtá 
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jában és a köldökzsinór-artériában a 
diastole végi keringési sebesség csök
kenése a placentaris érágy ellenállás 
fokozódásának következményeként. 
A végdiastolés áramlás megszűnése 
vagy zéró áramlás a keringés maxi
mális kóros elváltozása a rizikóter
hességek 3-7%-ában fordul elő. To
vábbi rosszabbodás a regurgitáció, a 
vér vissza, a szív felé áramlása. A szer
vek nem  kapnak elegendő oxigént. A 
perinatalis mortalitás és m orbiditás 
gyakori. A szerzők 25 végdiastole nél
küli és 4 regurgitációs m agzatot vizs
gáltak. 17 (68%) magzat keringése 
centralizált volt, 15 magzat retardált 
és 3 megfelelő súlyú. A szülésig a 
maximális eltelt idő 18 nap, az átlag 2 
nap. Öt magzat szülés előtt, kettő 
szülés közben halt meg. Egy újszülött 
sem halt meg. A perinatalis m ortalitás 
28%. A túlélők közül 22-nek arterialis 
acidózisa volt. Csupán 3 m agzatnak 
volt teljesen normális szívműködési 
rátája, azon a napon, am ikor a vég
diastolés áramlás hiányát vagy regur- 
gitációját kórismézték. Az összes töb
bi gyanús, 8 közülük kóros, beleértve 
az elhaltakat is. A gyanúsaknak előbb 
csökkent a szívműködési frekvenciá
juk és az oszcilláció am plitúdója, de- 
celeráció később következett be. To
vábbi kedvezőtlen jelek voltak mag
zatmozgásra a reaktivitás (akcelerá- 
ció) hiánya. A szívműködés gyakori
ságának ellenőrzése m egbízható eljá
rás a szülés legkedvezőbb időpont
jának meghatározására, hiányzó dias
tole végi vagy regurgitált keringésnél. 
Ha lehetséges, a magzatot a kóros 
szívműködés bekövetkezte előtt kell 
világra hozni. Ilyen módon a perina
talis m orbiditást és m ortalitást ala
csony szinten lehet tartani még hiány
zó diastole végi véráramlás vagy re
gurgitáció esetén is, veszélyeztetett 
terhességekben.

Jakobovits Antal dr.

E ctop iás terhesség. A m ethotrexatta l 
kezeltek  és nem  kezeltek k órszövet
tan i v izsgá lata  és a sejtproliferáció  
b ecs lése . Floridon, C. és m tsai (Oden
se University Hospital, Klovervaenget 
20 A, DK-5000 Odense C, Dánia): 
Fertil. Steril., 1996,65, 730.

Az utóbbi két évtizedben jelentősen 
nőtt a méhen kívüli terhességek gya
korisága. Régebben a sebészi kezelés

volt előtérben, de napjainkban növek
vő szám ban végzik sikerrel a metho- 
trexat kezelést. A m ethotrexat folsav- 
antagonista, amely a dihidrofolsav re- 
duktáz gátlásával hat, blokkolja a 
purinszintézist. A cytotrophoblast 
proliferációját és kisebb mértékben 
az intem edier trophoblastot gátolja, 
mivel ezek a trophoblast sejtek azok, 
amelyek mitosisos aktivitásra képe
sek.

M ethotrexat kezelés u tán  a tro 
phoblast növekedés és a placentatio 
csak a kürtnyálkahártyáig terjed. Ez
zel szem ben a kontrollokban az 
izom réteg és subserosa invázió is be
következett. A proliferációs index 
csökken. Decidualis reakciót nem 
láttak.

Jakobovits Antal dr.

N agy petefészek -end om etriom ák .
Donnez, J. és mtsai (Departm ent of 
Gynecology, Catholic University of 
Louvain, Avenue Hippocrate 10, B- 
1200 Brussels, Belgium): Hum. Rep- 
rod., 1996,11, 641.

A szerzők klinikáján 1982-1994 kö
zött endom etriosis miatt 3980 la- 
paroszkópiás vizsgálatot végeztek. 
814 betegnek volt 3 cm-nél nagyobb 
petefészektömlője. Kétoldali endo- 
m etriom át 639 (79%) esetben észlel
tek. A legnagyobb endom etriom a a 15 
cm-t is meghaladta. Kombinált go- 
nadotropinkibocsátó (releasing) hor- 
m onagonistát (GnRHa) és széndi
oxid-lézer kezelést végeztek. A drai
nage és a GnRHa kezelés 12 héten át 
az endom etriom a nagyságát a felére 
csökkentette. A belső fal vaporizációja 
után egy évvel 51%-ban értek el ter
hességet. A recidívagyakoriság 2-11 
év múlva 8%. Szövettanilag kim utat
ták, hogy a petefészket borító hám, 
ami m esothelium , a petefészek kéreg
állományába invaginálódott. Néme
lyik invaginációnak folyamatos kap
csolata volt az endometrialis szövet
tel, utalva a petefészek endom etriom a 
m etaplasiás pathogenesisére. Az en
dom etriosis mély infdtrációja a való
ságban az endometrialis szövet in- 
vaginációja és valószínűleg ez az oka 
a recidíváknak cisztakimetszés vagy 
vaporizáció után.

Jakobovits Antal dr.

Az ún. „csokoládécisztát” gyakran  
félrem agyarázzák  m int petefészek -  
en d om etr io sist. Christensen, B., 
Schindler, A. E. (Zentrum  für 
Frauenheilkunde, Hufelandstrasse 55, 
D-45122 Essen, Németország): Ge- 
burtsh. Frauenheilk., 1996,56,482.

A szerzők betege 28 éves, akit recidi- 
váló petefészek-endometriosissal vet
tek fel. Három évvel előbb a jobb ad- 
nexum át eltávolították. A ciszta k i
újult a 6 hónapos W inobanin kezelés 
abbahagyása után. A ciklusos fájdal
mak m iatt a bal petefészkét megope
rálták. Szövettanilag a kim etszett szö
vet bevérzett retenciós cisztának bi
zonyult. A beteg a következő hónap
ban fogamzott és zavartalan terhesség 
után szült, két évvel az első szülése 
után.

A szerzők retrospektive áttekintve 
az esetet, úgy gondolják, sárgatest
ciszta vérzett be. Endometriosis ellen 
szólna, hogy a jobb oldali adnexec- 
tomia után m enstruációszerű elvo- 
násos vérzése volt. Ugyancsak endo
m etriosis ellen szól a m ásodik beavat
kozás előtti gyors cisztanövekedés a 
W inobanin kezelés abbahagyása 
után, az első műtétkor kifogástalan 
petefészekben. A betegnek sohasem 
volt endom etriosisra jellemző pana
sza. Végül a beteg spontán fogamzott 
az első tervezett ciklusban.

Jakobovits Antal dr.

A hysterectom ia  alternatívái. Corson,
S. L. (Philadelphia Fertility Institute, 
Philadelphia, PA, USA): Int. J. Fertil., 
1996,41, 191.

Az Egyesült Államokban évente több 
mint 600 000 méhkiirtást végeznek. A 
m űtétek mintegy 40%-át méhvérzés 
miatt végzik és egyéb elváltozás nincs. 
A megfelelő kezeléshez megfelelő di
agnózis szükséges. A hangsúly a ko
ruk vagy az anamnesis m iatt veszé
lyeztetett asszonyokban a malignus 
betegség azonosítása.

Amikor a betegség megállapítást 
nyert, a kezelés gyógyszeres és/vagy 
sebészi. A hormonális kezelés sokszor 
sikeres. A myomectomia észszerű 
azokban, akik a méh m egtartásával 
kívánják a szaporodási képességüket 
megőrizni és vállalják a későbbi myo- 
marecidíva kockázatát. A myoma hys- 
teroscopiás reszekcióját m int ambu-

1108



lanter beavatkozást gyakran ajánlják. 
Az endom etrium ablatio kitűnő alter
natívája a hysterectomiának jól kivá
lasztott betegekben.

Jakobovits Antal dr.

Onkológia

O nkogének, d ifferen ciá ló  m arkerek  
és m orfo lóg ia i kritér iu m ok , m int 
p rogn ózist je lző  adatok, nem  k is
sejtes hörgőrákban. Thomas, M., 
Junker, K. (Medizinische Klinik und 
Poliklinik A, Universität Münster): 
Dtsch.Med. Wschr., 1997,127,1327.

A nem kissejtes rákban szenvedő be
tegek tumorszövetének vagy/és m edi
astinalis nyirokcsomójának moleku
láris biológiai és morfológiai analízise 
ma m ár a kórjóslat vonatkozásában 
megbízható adatokat szolgáltat. Meg
határozhatók olyan betegcsoportok, 
melyekben a kem oterápiától ered
mény várható, mégis a klinikai állapot 
azt megkérdőjelezi. A szerzők ezért 
áttekintést nyújtanak a prognózis pa
ramétereiről.

A prim er daganat különböző is
mertetőjelei mellett (hisztológiai 
szubtípus és differenciáltság, a neo
vascularisatio foka, a tum ornak a vér- 
és nyirokerekbe való betörése) a ci- 
tokeratin expressziót a csontvelő vagy 
mediastinalis nyirokcsomók sejtjei
ben, fontos prognosztikus tényezőnek 
találták az I. stádium ú operáltaknál. 
Ugyanezen stádium ban az adenocar
cinoma szövettani szubtípusa, össze
hasonlítva a laphám rákkal, a távoli 
metastasisokat illetően magasabb re- 
cidívaarányt mutat. Ebből kifolyólag a 
differenciáltság mértéke jelentőséggel 
bír: 75 TI stádium ú adenocarcinoma 
(magasan, közepesen, alacsonyan dif
ferenciált) különböző arányú 5 éves 
túlélést engedett meg (78%; 54%; 
28%). A neovascularisatio magas foka 
függetlenebb és szignifikánsabb pre- 
diktora a távoli m etastasisoknak, így 
a túlélésnek is. Szintén csökkenti a 
túlélést a vérerekbe és a nyirokutakba 
bekövetkezett daganatos betörés az 
operált T l-es stádium ban lévők kö
zött. A mediastinalis nyirokcsomók
ban és a csontvelőben meglévő cito- 
keratin expresszió pNO stádiumban 
ugyancsak függetlenebb és jellem
zőbb recidívajósló tényezőnek bizo
nyult.

Számos vizsgálat nem kissejtes 
rákban kedvezőtlen prognózist álla
pított meg a vércsoportantigének 
hisztológiailag kim utatott, modulált, 
tumorasszociált expressziója esetén. 
H-asszociált vércsoportantigének és 
szolid tum orok malignus transzfor
mációja során bekövetkezett A/B 
antigénveszteség differenciálódási 
hiány mellett szól, aberráns gluko- 
zilizálódással egybekötve. így pl. a 
H/Ley/Leb-antigén expresszióval ren
delkező daganatokat megemelkedett 
mobilitás és invazív növekedés jel
lemzi, melyhez alacsony túlélés társul. 
A legnagyobb különbség a laphám- 
rákok között volt, de még az adeno- 
carcinomáknál is szignifikánsnak 
mutatkozott. A H/Ley/Leb szintén füg
getlen prognózistényezőnek bizo
nyult.

A malignus transzform ációért fe
lelős géneket onkogén és tum or- 
szuppresszor (antionkogén) csoport
ra osztják. Az onkogének aktiválódá
sa és a szuppresszorok (részleges) in 
aktivizálódása után bekövetkező 
többszörös változások malignus 
transzform ációt idézhetnek elő. Ezek 
jelentősége a nem  kissejtes carcino- 
mák megítélésében az utóbbi években 
előtérbe került. Az eddigi kísérletek 
alkalmával az onkogén erB-2-t és a 
ras-t, valamint a p53-as tumor szup- 
presszor gént kutatták. Az Internatio
nal Standing Committee on Human 
Gene Nomenclature a géneket kurzív 
(1. előbb), az exprim ált proteint nem 
kurzív nagybetűvel (pl. ERBB-2) java
solja írni.

A p53-gén egy 53 kD (P53) nuk
leáris foszfoproteint kódol, amely cel
lularis proteinek interakcióján ke
resztül szekvenciaspecifikus DNA kö
téssel, központi szereppel bír a sejt
ciklus irányításában és a DNA repli- 
kációban, valamint reparációkban. A 
P53 funkcióvesztése mutáció vagy 
deletio következtében a DNA elvál
tozások felhalmozódását segíti elő. Ez 
összességében a sejtek malignus 
transzform ációjához vezet és a da
ganatokban agresszív növekedési 
készségű vagy kemoterápiás rezisz
tenciát mutató szubklónok kifejlődé
sének kedvez. Nem kissejtes hörgő
rákban a p53 mutáció 40-60%-ot tesz 
ki. A p53 mutációjának vagy a P53 túl
zott expressziójának lehetséges prog
nosztikus jelentősége a kimutatás 
módjától függhet és nem kissejtes 
bronchuscarcinom ában nem egyér

telműen nyilvánvaló, ami a nagyszá
m ú vizsgálatok eredményében is visz- 
szatükröződik. Amíg négy kísérlet az 
aberráns P53 expressziót a kórjoslat 
szempontjából kedvezőtlennek tartja, 
addig 5 további nem talál összefüg
gést, vagy éppen fordított korrelá
cióhoz jut.

Az erbB-2 gén egy tyrosinkinase 
aktivitással rendelkező transzm em b- 
ranózus receptort kódol. Az ERBB-2- 
höz való ligand kötődés a transz- 
m embranózus proteidomen a-heli- 
kális konformációs változáshoz vezet. 
Az ERBB-2 túlzott expressziója esetén 
is, term odinam ikai okokból, ligand- 
kötés nélkül, a a-helikális konform á
ciók száma megnő és receptor aktivi
zálódás következik be. Az ERBB-2 in- 
tracelluláris szignáltranszdukációj a 
többek között a sejtciklus irányításá
ban és a celluláris tápanyag transz
portban vesz részt. A nem kissejtes 
hörgőrákok, adenocarcinom ák gyak
rabban, m int a laphámrákok im m un- 
hisztokémiailag erős ERBB expresz- 
sziót mutatnak. Számos vizsgálat sze
rin t ez különösen egyéb tényezőkkel 
(P53) együtt kifejeződve prognoszti- 
kailag erős ERBB expreszsziót m utat
nak. Számos vizsgálat szerint ez külö
nösen egyéb tényezőkkel (P53) együtt 
kifejeződve prognosztikailag kedve
zőtlen jelnek tekinthető.

A ras-gén a citoplasma oldali sejt
m em bránhoz kapcsolt protein kódja, 
amely funkcionális egyöntetűsége ré
vén a celluláris szignáltranszdukció- 
ban a G-proteinekhez tartozik. Ezek
nek intrinsic GTPase aktivitásuk van 
és kötött GTP (guanozin trifoszfát)-ot 
hidrolizálnak a GDP (guanozin difosz- 
fát)-hoz. A 12-es, 13-as és 61-es codo- 
nok ras-pontmutációi az intrinsic GT 
Pase aktivitás elvesztésével járnak, így 
a ras szignáltranszdukció tartós in 
gerlését idézik elő. Ugyanazon kiha
tása van a GTP-hez kötött RAS meg
szaporodásának, túlzott RAS expresz- 
szió fennállásakor. Mindkét m echa
nizmus a fibroblast sejtvonal NIH-T3- 
ban malignus transzform ációt idéz 
elő és a ras onkogén transzform á
ciójának alapját képezi. Számos pub
likációból kitűnik, hogy a RAS túlzott 
expressziójának immunhisztokémiai 
igazolása, nem kissejtes rákokban 
negatív prognózistényezőnek ta rth a
tó.

A differenciálási markerek és szö
vetkémiai morfológiai jelek, csakúgy 
m int az ERBB-2 túlzott kifejeződése
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vagy ras-mutációk jelenléte nem  kis
sejtes hörgőrákokban, az elkövetke
zőkben bevezetőül szolgálhatnak 
olyan param éterek megtalálásának, 
amelyeknek alapján m eghatározha
tók lennének az adjuváns vagy neoad- 
juváns kezelésből haszonra szert 
tehető betegek alcsoportjai. A nem 
zetközi „staging-system” kiegészítést 
érdemelne a nem kissejtes rákok ún. 
„molekuláris” osztályozásával s ez be
vonható lenne egy differenciáltabb 
stádium  és markerfüggő terápiás 
program  kialakításába.

Barzó Pál dr.

Az em lőaszim m etria, em lőnagyság és 
az em lőrák közti viszony. Scutt, D. és 
mtsai (Department of Medical Ima
ging, University of Liverpool P. O. Bpx 
147, Liverpool L69 3BX, Egyesült 
Királyság): Br. J. Radiol., 1997,70,1017.

Az em lőrák a világon a m ásodik leg
gyakoribb rák a nők között, a fejlett 
országokban pedig a leggyakoribb. A 
veszélyeztetett nők korai kim utatása 
nagyjelentőségű lenne és m inden to
vábbi adalék a kórismézéshez főleg a 
rizikócsoport számára hasznos. Szer
zők az emlők térfogatát és aszim m et
riáját vizsgálták 250 emlőrákos és 250 
hasonló korú egészséges kontroll nő
nél, a mammográfiás felvételek alap
ján. Az ember lényegileg bilaterálisán 
szimmetrikus. A dimenziók: hossz, 
szélesség vagy térfogat olyan páros 
szervben, m int az emlő a legtöbb 
egyénben kis eltéréseket m utat. Az 
aszim m etria e kis fokozatait nevezik 
fluktuáló aszimmetriának. A szerzők 
bizonyítottnak találták, hogy az em
lőrákos betegekben több az emlő
aszim m etria és emlőik nagyobbak, 
m int a kontrolioké. M indkét csoport 
átlagos kora 57,6 (50-75) év. M ind
egyik nő postmenopausalis volt, ezért 
a ciklusra nem kellett, illetve lehetett 
tekintettel lenni.

A fluktuáló aszimmetriát az emlő
magasság, szélesség és térfogat hár
mas mérése alapján adták meg, 
kivonva a jobb emlő értékét a baléból. 
Amikor a bal emlő nagyobb volt, mint 
a jobb, azt (+) plusz fluktuáló aszim
m etriának jelezték és ha a jobb volt 
nagyobb a balnál, azt (-) m ínusz fluk
tuáló aszimmetriának.

Az emlőrákosoknak nagyobb em
lőaszimmetriájuk és nagyobb emlő

jük volt, m int a kontrolioknak. Ha az 
aszimmetria „valódi” fluktuáló aszim
m etria volt, azt a norm ális elosz
lásúnak jelölték, átlagosan zérónak. 
A nagyobb aszimmetrikus emlők 
valószínűnek látszik, hogy megbíz
ható m utatói a jövőbeni emlőbeteg
ségnek.

Jakobovits Antal dr.

Az em lőrák  kockázata ikreket szült 
asszonyokban . Murphy, M. F. G. és 
mtsai (ICRF General Practice Re
search Group, Gibson Building, Rad- 
cliffe Infirmary, Oxford OX2 6HE, 
Anglia): Br. J. Cancer, 1997,75, 1066.

A szerzők 4790 emlőrákos és 46 750 
kontroll asszonyt hasonlítottak össze. 
Az emlőrákosok közül 64 és a kont
rollok közül 895 szült ikreket meg
előzőleg. A vizsgálatok bizonyítékot 
szolgáltattak arra, hogy az ikreket 
szült nőknek 25%-kal csökkent az 
emlőrákkockázata, szemben a férje
zett, ikreket nem szült asszonyokkal. A 
protektiv hatás nem tudni minek kö
szönhető, miben különböznek az ikre
ket szült asszonyok a többi férjes asz- 
szonytói. Felmerül a menstruációs, ter
hességi, szülés utáni horm onszintkü
lönbség, beleértve a progeszteront is.

Jakobovits Antal dr.

P rospektiv  szeroep id em io lóg ia i v iz s
gálat a hum án  p apillom avirus (HPV) 
szerep én ek  tisztázására nem  m éh- 
nyaki an ogen ita lis  rákokban. Bjwrge, 
T., Dillner, J„ Anttila, T. és mtsai 
(Cancer Registry of Norway, Inst. 
Epidemiol. Cancer Research; Mic
robiology and Tumorbiology Centre, 
Inst. Karolinska, Sweden; National 
Public Health Inst., Finland, Finnish 
Cancer Registry; Janus Committee, 
Norwegian Cancer Society); BMJ, 
1997,315, 646.

A vizsgálat alapjául a finnországi 
anyavédelmi központokból származó 
390000 terhes asszony 710 000 és a 
norvég vérellátó 300 000 donorától 
származó 500 000 szérum  mintája 
szolgált. A két ország rákregiszteréből 
kiemelték az utolsó nyolc év non-cer- 
vicalis, anogenitalis rákos és prae- 
canceroticus eseteit. A tum oros esetek 
mellé 3-3 kontrollt rendeltek, azonos

nem, életkor, régió, foglalkozás stb. 
szerint. A szérumokban a HPV 16,18 
és 33 típusai elleni ellenanyagot ke
resték.

Az anti-HPV 16 szeropozitivitás a 
vulvovaginalis rákkal m utatott kor
relációt s a fokozott rizikó a prekan- 
cerotikus elváltozásokra is kiterjedt. 
Ezeknél a tum oroknál a 33-as típus 
szeropozitivitás is bizonyos m értékű, 
de nem  szignifikáns, kockázati 
tényezőt jelentett.

A penisrákos esetek között szintén 
gyakoribb volt 16, ill. 33 szeropo
zitivitás, m int a kontrolloknál, ez sem 
volt azonban szignifikáns. Meglepe
tésre, nem sikerült alátám asztaniuk 
annak a korábbi vizsgálatnak az ered
ményét, amely szerint az analis epi
derm oid carcinomák 55%-a HPV 16 
szeropozitív. Az urethrarákosok szin
tén nem  mutattak a kontroliokéhoz 
képest gyakoribb szeropozitivitást.

A vizsgált populációban viszonylag 
ritka, az összes rosszindulatú dagana
tok 1-2%-át kitevő tumorféleségekről 
van szó. A vulvovaginális rákok közel 
30%-ában, a penisz praecancerosi- 
sainak jelentős részében, míg carci- 
nom áinak ennél jóval kisebb hánya
dában lehet a laesióban a HPV vala
melyik onkogén (többnyire 16 vagy 
33) típusát megtalálni. Epidemio
lógiai vizsgálatok (földrajzi régiók 
szerinti és bizonyos szubpopulációk 
közötti előfordulás, szexuális viselke
déssel kapcsolatos és házastársak kö
zötti gyakoriságok, m éhnyakrák mel
letti második prim er tum or stb.), a 
cervix és az analis carcinoma, vala
m int a cervix és a partnerek  penis 
carcinomája között m utattak ki közös 
etiológiára utaló korrelációt. Ezen té
nyek tükrében, a viszonylag alacsony 
esetszám és szeropozitivitási preva- 
lencia mellett sem tűnik  merészség
nek a rizikóra vonatkozó következ
tetéseket levonni.

Gábor Zsuzsa dr.

P erinatalis fertőződés cerv ixrákhoz  
társu ló  papillom avírusokkal. Cason,
J. (The Richard Dimbleby Laboratory 
of Cancer Virology, The Rayne Insti
tute, Lambeth Palace Road, London, 
Anglia): Br. J. Obstet. Gynaecol., 1996, 
103, 853.

Hetven emberi papillomavirus típus 
(HPV) közül 27-et m utattak ki ano
genitalis fertőzésben. A HPV-16 és
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-18DNA különösen anogenitalis rák
kal társul és nagy a rák kockázata. 
A cervixrákok közel 95%-a HPV 
DNA-t, rendszerint HPV-16-ot tarta l
maz. Feltételezik, hogy a HPV csak a 
nemi szerveket fertőzi és majdnem 
kizárólag nemi érintkezéssel terjed. 
Űjabban felismerték, hogy a száj nyál
kahártyáját is fertőzheti és orális 
rákot okozhat. Kiderült, hogy a nemi 
életet nem élők, csecsemők és újszü
löttek is fertőződhetnek. Kimutatták, 
hogy a HPV-16 DNA jelentősen gya
koribb olyan nőkben, akiknek nincs 
cervicalis intraepithelialis rákjuk. 
Ezért egyesek feltételezik, hogy a ne
mi aktivitás szignifikánsan cervixrák 
rizikótényező és nincs összefüggés
ben a HPV-16 fertőzéssel.

Jelenleg nincs meggyőző bizonyí
ték arra, hogy a veszélyeztető HPV az 
anyáról átvihető az újszülöttre, bár 
nem tudjuk, hogy az ilyen fertőzés 
szerepet játszhat-e a későbbi életben a 
cervixrák aetiologiájában. A veszé
lyeztető HPV-fertőzés gyakori lelet 
tünetmentes nőkben, bár csak kevés 
fertőzés okoz rákot, valószínűleg csak 
cocarcinogen jelenlétében.

Jakobovits Antal dr.

Retinoblastoma után  fellépő rák gya
korisága. Wong, F. L. és mtsai (Natio
nal Cancer Institute, Rockwill Md, 
USA): JAMA, 1997,278, 1262.

A szerzőknek két am erikai nagyvá
ros, Boston, Mass. (1937 és 1984 kö
zött) és New York, N. Y. (1914 és 1984 
között) egészségügyi intézményeiben 
regisztrált 1729 retinoblastom a (to
vábbiakban rb.) eset közül 1604 beteg 
adatait (ebből 848 azaz 53% volt a fér
fi) dolgozták fel, részint az orvosi ira
tok, részint a betegek kikérdezése 
alapján.

A betegek a diagnosis megállapítá
sa után legalább egy évvel, illetve 1925 
után még életben voltak, egyébként is 
az USA-ban éltek, illetve haltak meg, 
így statisztikailag elérhetők voltak.

Örökletes rb. csoportba (961 beteg) 
azokat az eseteket sorolták, akiknél 
vagy kétoldali volt a folyamat (917 
eset vagyis 95%), vagy féloldali (44 
eset), de a családban másnál is fel
lépett rb. Nem örökletes csoportba 
azokat az eseteket sorolták, akiknél 
féloldali volt a folyamat és a betegek 
rokonságában rb. nem  fordult elő. 961

betegnek (60%) volt örökletes a rb., 
1150 esetben (72%) a betegség 2 éves 
kor előtt lépett fel és 60% felett szövet
tanilag is sikerült a kórism ét alátá
masztani.

Az ellenőrzés a diagnosis felállítása 
után 1 évvel kezdődött és 112 esetben 
(átlagosan 4,2 évig) a betegek további 
ellenőrzésre nem jelentkeztek. 330-an 
időközben meghaltak és 1162 beteg 
1993 decemberében is élt. A médián 
életkor az utolsó ellenőrző vizsgá
latkor 22 év, a m édián megfigyelési 
idő 20 év volt. A diagnosis megál
lapításakor az örökletes rb. betegek fi
atalabbak voltak (médián életkor 10 
hónap), mint a nem  örökletes rb. cso
port betegei (médián életkor 23 hó
nap).

Rtg-besugárzást 848 beteg (88%) 
kapott az örökletes rb. csoportban, 
míg a nem örökletes csoportban csak 
114 beteg (18%). A 188 túlélő esetnél 
199 különböző jellegű rák lépett fel 
(11 -nél két ízben is, multilokularisan) 
a statisztikailag várható 12 esettel el
lentétben. A m édián idő a rb. és a rák 
keletkezése között áltlagban 15,0 év 
volt (1,6-tól 61,2 év között). A 199 m a
lignus tum orból 190 az örökletes rb. 
csoportban a m ásodik rosszindulatú 
daganat kum ulatív előfordulása 
51,0% (±6,2% ), míg ez a szám a nem 
örökletes rb. eseteiben csak 5,0% 
(± 3,0%) volt.

A szövettani vizsgálat 70 esetben 
osteo-, 44-ben lágyrész-sarcomát ál
lapított meg. A daganatok többségük
ben a fejen lokalizálódtak, de m ind a 
114 különböző szövettani képet fel
mutató sarcoma csak a fejen helyez
kedett el és ezek a betegek kivétel nél
kül az örökletes csoporthoz tartoztak.

A szerzők oki összefüggést állapí
tottak meg a rb. után adott rtg-besu- 
gárzás dózisa és a második malignus 
daganat gyakorisága között: 5 Gy fe
letti rtg-dózisnál m ár fellép ez u tób
biak lehetősége, ami 10,7-szeresére 
növekszik, ha 60 vagy feletti Gy dózist 
alkalmazunk. 1937 és 1965 között az 
orbita besugárzását átlagban 111 Gy 
egységben végezték. 1965 után az 
újabb technikák alkalmazásával (m a
gasabb energiájú rtg-sugárnyaláb) 
csökkenteni lehetett a sugárdózist (át
lagban 35 Gy-re). Érthető m ódon egy
idejűleg csökkent a később fellépő 
malignus tum orok gyakorisága is. 
Változatlanul az örökletes csoportban 
szignifikánsan több volt a tum orok 
száma, mint a nem örökletesben.

A besugárzott csoportokban a la
kosság átlagához képest sokkal gya
koribb volt a Hodgkin-kór és a m ell
rák. A fentiek alapján érdem es a tú l
élő rb. betegek rendszeres utóvizsgá
lata, hogy az esetleg fellépő újabb 
tum orokat megfelelően kezelni le
hessen.

[Ref: A dolgozat további érdeme, 
hogy a szerzők számos olyan statisz
tikai módszert alkalmaznak, amelyek 
a magyarországi közleményekben 
igen ritkán szerepelnek.]

Pék László dr.

Mikrobiológia 
és fertőző betegségek

Halálos strongyloidiasis colitis ulce- 
rosás betegen corticosteroid adása 
után. Leung, V. K. S. és m tsai (De
partm ents of Medicine and Anato
mical and Cellular Pathology, Prince 
of Wales Hospital, Shatin, Hongkong): 
Am. J. Gastroenterol., 1997,92, 1383.

A strongyloidiasis (str.) klinikai képe 
utánozhatja az ulcerativ colitisét s ez 
kórismézési nehézségeket okozhat. 
A corticosteroidok, melyek előnyösek 
a fekélyes vasagbélgyulladás kezelésé
ben, az aránylag enyhe str. lefolyását 
fulminans betegséggé változtathatják. 
A szerzők ilyen észlelésükről kíván
nak beszámolni.

A 60 éves kínai férfit 2 hete fennálló 
s egyre súlyosbodó véres székürítés
sel, valam int hasi fájdalommal és puf
fadással veszik fel. Székletében nem 
találnak kórokozót. Betegségét ulce
rativ colitis miatti megacolonnak 
tartva, napi 4 x  100 mg iv. hydrocor- 
tisont és parenteralis táplálást írnak 
elő. A tünetek 2 hét alatt javulnak. Co- 
lonoscopia: pancolitis, pseudopoly- 
posissal. Szövettan: kehelysejt deple
tio, cryptitis, cryptatályogok (ulcera
tiv colitisre utalva). 4 heti kezelés után 
elengedik, napi 20 mg prednisolont +
1,5 g m esalam ine-t írva elő. O tthon 2 
hétig tovább javul, ezért a steroid ada
got 5 m g-ra csökkentik. Újabb 2 hét 
múlva relapsus: véres diarrhoea, hasi 
fájdalmak. A klinikai kép toxicus m e
gacolonnak s az ehhez társuló septi- 
caemiás shocknak felel meg. Kezelés: 
iv. ampicillin, cefuroxime, m etronida
zole, valam int 4 x 100 mg hydrocorti- 
son. A vérből E. coli és Ki. aerogenes 
mutatható ki. A beteg állapota e keze
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lés m ellett tovább rom lott s az 5. na
pon exitált. Sectio: diffus enterocolitis 
hyperplasiás polyposissal és crypta- 
tályogokkal a vasagbélben, a fekélyes 
gyulladásnak megfelelően. Ugyanak
kor m ind  a gyomorban, m ind  a vé
konybélben tömegesen ki lehetett 
m utatni a str. kórokozóját.

E mikroorganizmus okozta fertő
zés immuncompetens egyéneken 
gyakran nem  jár tünetekkel. Immun- 
com petentia hiányában azonban a str. 
ellenőrizhetetlen m ultiplicatióra és 
m igratióra képes a m egtám adott 
szervezetben. A sejtes im m unitas cor- 
ticosteroidok által történő suppres- 
siója fontos szerepet játszik a hyper- 
infectio kifejlődésében. Emellett 
m ind e készítmények, m ind  a meta- 
bolitjaik serkentik a bélben lévő 
lárvákat autoinfectio előidézésére. A 
str. számos emésztőszervi manifesta- 
tiója (colitis, ileus paralyticus) így 
utánozza az ulcerativ colitist. 1995-ös 
közlésben egy beteget idiopathiás 
rectosigmoiditis miatt kezeltek ste- 
roiddal; ennek ellenére állapota fo
kozatosan romlott s rövidesen str. 
hyperinfectióban halt meg. Itt nyilván 
elsődleges volt a str.

A szerzők betegében először a 
biopsia nem  támasztotta alá a str. kór
isméjét s a corticosteroid eleinte javí
tott állapotán, tehát ekkori tüneteit 
nem  str. okozta.

Ázsiában emelkedik az ulcerativ 
colitis gyakorisága s ilyen betegeken 
nem  ritka az egyidejű str. sem, m ert e 
betegség endemiás (főleg Délkelet- 
Ázsiában). Ezért ilyen esetekben az 
alapbetegségre jótékony steroid sú
lyosbíthatja a parazitainfectiót. Ezért 
endem iás helyeken gondosan ki kell 
zárni a str.-t, mielőtt elkezdődne a 
steroid kezelés. A különösen gyanús 
esetekben -  melyekben az ismételt 
székletvizsgálat is negatív -  duodena
lis aspiratum  és biopsiás vizsgálat el
végzése is kívánatos.

Major László dr.

M aláriatherapia; lefelé, v a g y  fölfelé, 
m ed d ig  még? Kager, P. A., Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1997,141, 1764.

M ielőtt a maláriaparazita ismertté 
vált és részleteiben is leírták, m ár lé
tezett egy effektiv therapiája, chinin 
és a még régebbi Q uinghausu (arte
m isin). Laveran a m aláriaparazitát

1880-ban, Ross a fejlődési ciklust 
1897-ben, és jóval később 1982-ben 
írták le a hypnozoiták m ájbani fejlő
dését.

Az A rbor febrifuga Peruviana 
kérgének gyógyítóképességét m ár 
1633-ban jelezték. A legenda szerint 
Chinchon perui alkirály neje gyó
gyult meg a lázat megszüntető fagyö
kér porától és ez Európában is ism ert
té vált, de Lugo kardinális propagálta. 
Mint jezsuita por vált ism ertté és 
1677-en Cortex Peruanus néven vet
ték fel a London pharmacopeiába. 
Linneus a fát Cinchonának nevezte. 
Az akkori Holland Indiának m ono
polhelyzete volt, nagyban term elték a 
Cinchona legderiandot.

1820-ban Pelletier és Caventou 
előállította a tiszta alkaloidát, a 
chinint. 1900-ban ismerték a parazi
ták különböző érzékenységét chin- 
inre.

1937-ben Hackett öszszefoglalta a 
m alária tüneteit és kitűnt, hogy ezek 
vidékenként különböznek egymástól 
és a kezelésük is más. A plasm odium  
törzsek virulentiában, reactióikban és 
therapiás szempontokból is külön
böznek egymástól.

A nyolcvanas években W hite és 
Warrell összefoglalta a m alária m o
dern therapiáját. A Kínában évszá
zadokon át használt Quinghaosu 
artem isin néven került a patikákba, és 
gyakran csak ez gyógyítja meg a 
beteget Délkelet-Ázsiában és kiderült, 
hogy kevésbé toxikus és kevesebb a 
mellékhatása, mint a chininnek.

A háborúk  stimulálták a syntheti- 
cus m alária ellens gyógyszerek kuta
tását. A neurosyphilis gyógyítása m a
láriával sok információt eredm énye
zett. A ném eteknek köszönhetjük a 
színanyagok felhasználását a m alária
gyógyításában. Ehrlich methylthio- 
ninnal kezelte a maláriás kanárikat. 
Főleg a Balkánon volt sok megbetege
dés, az Észak-Görögországban har
coló 115 000 angol katona közül 
20000 harcképtelenné vált m alária 
miatt 1916 őszén. A német kém ikusok 
kifejlesztették a syntheticus m alária 
ellenes gyógyszereket, a plasmochint, 
majd a chloroquint. A m ásodik világ
háború végén értékelték ki a chloro
quint, mely a koreai háborúban vált 
közism ertté. A sulfanilamid készít
mények kevésbé hatásosak, m int a 
chinin.

Az ötvenes években a chloroquin 
és a proguanil váltak közism ertté

m alária tertiana kezelésénél. A viet
nami háborúban (Vietnamban ezt 
amerikai háborúnak nevezik), újból 
jelentkeztek Amerikában a quinolin- 
készítmények, de a mefloquinnél és 
halofantrinnél gyorsan kialakuló re- 
sisentia is. Sok ország számára drágák 
a szerek: egy chloroquin sorozat Afri
kában 15 centbe, sulfadoxy-pyrime- 
tham in kúra 25 centbe, chinin 2,5 
guldenbe, a mefloquin kúra 3 gul- 
denbe, a halofantrin kúra 10 guldenbe 
kerülne, ugyanakkor gyógyszerekre 
összesen 5-10 gulden áll rendelkezé
sükre.

A hidegháború az USA-ban na
gyon visszavetette a katonai vizsgála
tokat. Kínában több új szert hoztak 
m alária ellen forgalomba. Piro- 
naridin, am odiaquin és benflumethol 
jelent meg a piacon, nem  beszélve a 
m ár em lített artemisinről. Évente 
300-400 millió a betegek száma, a 
halottaké 1-2 millió, ezek mutatják a 
betegség szociális-ökonomikus fon
tosságát. A WHO és a Világbank, vala
mint az African Malaria Initiative 
megkezdte munkáját, kutatják a vac
cinatio lehetőségét, impregnált ágy
neművel, javult diagnosztikával és 
kezeléssel harcolnak a betegség ellen.

Ribiczey Sándor dr.

Szam árköhögés járvány az am erikai 
Verm ont állam ban. Meijer van Put
ten, J. B., Ned. Tijdschr. Geneesk, 1997, 
141, 1882.

Az am erikai Vermont államban múlt 
évben egy valóságos pertussisjárvány 
fordult elő. Bár a gyermekek beoltása 
jól m ent, 280 pertussis esetet észlel
tek, a lakosság száma 584 771, tehát 
100000-re 47,6 pertussis esett. A 
betegség főleg 10-14 évesek között 
volt gyakori, ebben az évben számuk 
jelentősen csökkent, júniusig 36%-kal 
kevesebbet jelentettek, m int 1996- 
ban.

Az American Centers for Disease 
Control and Prevention véleménye 
szerint főleg a csökkenő immunitás 
magyarázza a járványt. A vaccination 
nem múlik, a gyermekek vaccinatiója 
kifogástalan volt, 97%-uk 3-mal még 
több dosist kapott a pertussisvacciná- 
ból. A 10 évesnél fiatalabbaknál keve
sebb betegség előfordulása a vaccina 
védőhatását bizonyítja, a kevésbé ha
tásos acellularis pertussis vaccina
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Vermontban még nem került hasz
nálatba.

Hollandiában is volt egy pertus- 
sisjárvány 1996-ban, az 5-9 éveseknél 
110/100 000-re rúgott, a betegek szá
ma a vaccináltak és a nem vaccináltak 
között alig különbözött, a vélemény 
szerint az oltás kevésbé hatásos, főleg 
a cirkuláló Bordatella pertussis ese
tében. És tényleg találtak eltérőket a 
circuláló vaccinák között. Talán ez 
okozta a szamárköhögés elterjedését. 
Egy kom m entárban arra hívták fel a 
figyelmet, hogy újszülöttek oltása 
járvány esetében kockázatot jelent
het, ezért m inden köhögősnél járvány 
esetén gondolni kell szam árköhö
gésre. Prompt kezelés és a kontaktok 
prophylaxisa az egyedüli módja a sza
márköhögés korlátozásának.

Ribiczey Sándor dr.

Pathologia

A b on co lá si arány csökkenése Svéd
országban: az okok  és következ
m ények m a lm öi elem zése. Lind- 
ström, P., Janzon, L. & Sternby, N. H. 
(Lund Univ., Ept. o f Rehab., Lasarettsg 
13, 221 85 Lund, Sweden): J. Intern. 
Med., 1997,242,157.

A nyugati oszágokhoz hasonlóan az 
elmúlt évtizedben Svédországban is 
jelentősen csökkent a boncolások szá
ma, mégpedig 1984-1993 között 38%- 
ról 21%-ra. Malmö Svédország h ar
madik legnagyobb városa, 230000 
lakossal. A városi adatok azért alkal
masak a boncolások csökkenésének 
megítélésére és elemzésére, mivel 
egyetemi kórháza egyedül végezte 
évek óta a boncolásokat, másrészt az 
50-es évek óta pathologusai és klini
kusai között olyan megállapodás volt, 
hogy lehetőleg boncolásra kerüljön 
m inden intézetben elhalt beteg. így 
válhatott lehetővé, hogy az 1970-es 
évekig a boncolások aránya meglehe
tősen stabil, 80% feletti volt. Az em lí
tett svédországi csökkenési arány saj
nos az utóbbi évtizedben a malmöi 
boncoltak körében is megm utatko
zott. Ennek a csökkenésnek igyekez
tek magyarázatát adni a szerzők. A 
vizsgált évtizedben a Malmőben el
haltak száma növekedett (2900-ról 
3 198-ra), ennek ellenére a boncolások 
száma és aránya -  beleértve a hatósá
gi boncolásokat is -  csökkent.

Az egyik lehetséges ok a csökkenést 
illetően, hogy a vizsgált évtizedben a 
szanatórium ban elhaltak aránya 1%- 
ról 29%-ra növekedett, ugyanekkor a 
kórházban meghaltak aránya 81 %-ról 
52%-ra csökkent. Természetszerűleg a 
szanatórium ban meghaltak a 75 évnél 
idősebbek közül kerültek ki. Az ott
honukban meghaltak aránya is növe
kedett az elmúlt 10 évben. Ezek a 
megállapítások egyik magyarázatát 
adhatják annak, hogy a klinikai jel
legű boncolások 61 %-ról 27%-ra re
dukálódtak, a hatósági boncolások 
pedig még nagyobb arányban csök
kentek (95%-ról 32%-ra). Korosztá
lyok szerint hasonló csökkenés figyel
hető meg, így 1984-ben a 75 évesnél 
idősebbek 79%-a, 1993-ban viszont 
már csak 24%-a került boncolásra. A 
legnagyobb m érvű csökkenést az idős 
nők esetében látták, a boncolási arány 
68%-ról 18%-ra esett vissza. Érdekes 
volt a kórházi osztályokon elhaltak 
boncolásának nyomon követése. A 
legnagyobb m érvű csökkenés a fertő
ző osztályon elhaltak boncolási ará
nyában következett be: 83%-ról 20%- 
ra, de a belgyógyászati osztály sem 
dicsekedhet 84%-os arányának 26%- 
ra való csökkenésével. Még legjobban 
az onkológiai osztály „tartotta m a
gát”: 88%-ról 63%-ra csökkent a fel
boncoltak aránya.

Tovább elemezve az adatokat, ki
derült, hogy a legnagyobb mérvű 
csökkenés a tüdőbetegségben meg
haltak között következett be (85%- 
ról 22%-ra), a leggyakoribb halálozás 
a keringési szervek betegségeiben 
volt, itt a boncolási arány 82%-ról 
32%-ra esett. A tum oros esetek bon
colási aránya ugyanebben az időben 
77%, illetve 37% volt. Ez utóbbi cso
portról a szerzők megjegyzik, hogy a 
boncolási arány csökkenése annál is 
inkább sajnálatos, m ert a vizsgált év
tized elején nőkben 17%-ban a bon 
colással fedezték fel véletlenül a rák
betegség valamilyen form áját s an
nak ellenére, hogy 10 év alatt az új 
tum orok növekedtek, a csökkentebb 
boncolással véletlenül csak 5%-ot 
fedeztek fel 1993-ban. Férfiak ese
tében ugyanez a véletlenül felfede
zett tum oros arány 21 %-ról 12%-ra 
esett.

A boncolás csökkenésének okait 
tovább elemezve a szerzők a lakóhely 
szerinti eltolódás mellett arra is utal
nak, hogy anyagi okok nem játszhat
tak szerepet a kórházban elhaltak

boncolásának redukálásában, m ert 
ezek költségkihatásaikban nem terhe
lik az egyes osztályokat, a vezetés erre 
külön alapot biztosított. Egy lehet
séges magyarázat a vizsgált évtized
ben a csökkenésre a pathologiai osz
tály létszámának szűkítése, de biz
tosan nem ez a fő ok. A szerzők két 
lehetőséget is említenek. Az egyik a 
vizsgált időszakra eső rendelkezés, 
amelyik az elhaltak hozzátartozóinak 
boncolást elutasító jogát hangsúlyoz
za, a másik pedig bizonyos estekben a 
hatósági boncolásokat klinikai jellegű 
boncolásokkal cseréli fel. Utoljára, de 
nem utolsósorban említik a szerzők 
az orvosok olykor elutasító magatar
tását a boncolásokat illetően. Ez az új 
diagnosztikus eszközök és módszerek 
bevezetésére vezethető vissza elsősor
ban.

A boncolások csökkenésével k ap 
csolatos következm ények  sem elha
nyagolhatók. M ások is, de a jelen ta 
nulm ány szerzői is leszögezik, hogy 
különösen az idős elhaltak bonco
lásának m ellőzése jelent problém át, 
m iután az idősek esetleges m u lti
m orbiditása a klinikai d iagnózisok
ban való nagyobb fokú tévedéseket 
rejtheti m agában. Hasonló a helyzet 
a tum oros betegek m egítélésében is, 
erre u talnak a boncolással véletle
nül felfedezett jelentős számú esetek 
is.

Iványi János dr.

Vezető v ilág lap ok  a m a orvosát ér in 
tő  kérdésekről. A n ém et kórházakban  
erősen  csökkent a b oncolások  szám a.
(Szerkesztőségi cikk): Der Spiegel, 
1997,46, 208.

Németország a patológiát illetően 
dicső m últra tekinthet vissza, mivel a 
m últ században ebben az oszágban élt 
(1821-1902) és ténykedett (a berlini 
Charitében) a porosz RudolfVirchow, 
aki elsőként fejlesztette ki a kórbon
colás máig élő standardját, egyúttal 
pedig a m ikroszkópot tette a patoló- 
gus legfőbb munkaeszközévé. A XIX. 
század m ásodik felében külföldi kó r
boncnokok sokasága zarándokolt 
Berlinbe, hogy ott ismereteit gyara
pítsa.

A mai kórboncnokok gyakran az 
első orvosok, akik egy haláleset kap
csán a beteg hozzátartozóit például 
egy örökletes betegségről tájékoztat
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ják. Az 1980-as évek elején patológu- 
sok hívták fel a figyelmet az AIDS-re. 
Ugyancsak a kórboncnokok azok, 
akik egy gyógyszermellékhatást el
sőként észlelnek. A német patológia 
azonban napjainkban egy krízist él át: 
a nagy klinikákon az elhunytaknak 
m indössze 10-20%-a kerül boncolás
ra. M indez egyúttal a teljes m edicina 
m inőségét is rontja, mivel ez így 
elveszti egyik tartóoszlopát, a hibák
ból való tanulás lehetőségét. A csök
kenés okai sokrétűek. Ezek közé tar
tozik, hogy néhány éve a hullarészek
kel való kereskedelemmel kapcsolatos 
híreket hoztak a lapok nyilvánosság
ra, am i m iatt a hozzátartozók sok 
esetben nem  egyeznek bele a bon
colásba. A német kórboncnokokkal 
kapcsolatban gyakran a kollégák is 
előítéletekkel terheltek és nem ritkán 
„posztm ortális okoskodóknak” ta rt
ják őket. A patológus m unkájának 
90%-át nem  a boncasztalnál, hanem  a 
laboratórium ban tölti, ahol többek 
között szövetmintákat elemez, azaz 
m unkájának nagyobb részét az élők 
érdekében és a sebész m unkáját tá
mogatva végzi. Ezen vizsgálatok éves 
száma a hamburgi egyetemen 50000 
körül van. A gyakran 2-4 óra hosszat 
tartó  boncolások során a kórbonc
noknak a teljes orvostudom ányt a 
szeme előtt kell tartania, különben 
nem  tudna a felmerülő kérdésekre 
választ adni. Korábban szokás volt, 
hogy a ném et sebészek és a belgyó
gyászok szakorvosi képzésük elején 
1-2 évet a patológián töltöttek, ez a 
szokás azonban mára gyakorlatilag 
megszűnt. Nemcsak Németország
ban, de másutt, így az USA-ban is 
csökkent a boncolások száma: az 
1964-es 41%-ról a mai 5%-ra. Ez utób
bi országban azonban létezik egy 
olyan törvény is, hogy egy kórház 
vagy klinika elveszti szakorvoskép
zési jogát, ha az obdukciók száma 
30% alá csökken. Németország egye
sítése előtt az akkor NDK-ban a meg
haltak 90%-a került boncolásra. Ez a 
szám az azóta eltelt tíz évben a német 
átlagra csökkent.

Nagy szükség volna arra, hogy a 
boncolások száma ismét emelkedjen, 
mivel a m odern diagnosztikus és ké
palkotó eljárások ellenére a patológu- 
sok az esetek 10-30%-ában olyan 
betegségeket fedeznek fel, amelyek az 
illető életében nem ism ertek fel. Ezek 
közé nemcsak ritka betegségek tar
toznak, de gyakran a szívinfarktus, a

tüdőem bólia, a daganatok és a fertőző 
betegségek is. Szükség volna tehát a 
boncolások számának növelésére és 
az esetmegbeszélésekre a boncolást 
végző és kezelőorvos között. Ennek 
egyik eszköze, hogy a kezelőorvos 
megnyerje a hozzátartozók hozzájá
rulását a boncoláshoz. Az a kezelő
orvos, aki nem értesül a kórboncnok
tól arról, hogy valami hibát követett 
el, m indig azt fogja hinni, hogy m in
dent helyesen tett.

Dervaderics János dr.

Munkaegészségügy
A szervezeti leép ítés (m u nk anélk ü 
liség ) hatása a m unkaválla lók  egész
ségére. Vahtera, J., Kivimäki, M. és 
Pentti, J. (Finnish Institute of Occu
pational Health [FIOH], Turku; FIOH 
Helsinki and Departm ent of Psycho
logy, University of Jyväskylä, Finn
ország): Lancet, 1997, 350, 1124.

Finnország 1991-1995 között az I. vi
lágháború óta a legsúlyosabb gazda
sági válságát élte át. Az 1990-ben 
3,4%-os munkanélküliség 1993-ra 
18,9%-ra nőtt. A helyi kormányzati 
szervek személyi állománya 1990-ben 
1,4%-kal, 1991-1992-en 2,7%-kal,
1992-1993-an 7,8%-kal, 1993-1994- 
ben ismét 2,7%-kal (összesen 13,93%) 
csökkent.

A szerzők a délnyugat-finnországi 
Raisio körzetében 1991. január 1. és 
1995. december 31. között helyi kor
mányzati szerveknél vizsgálták a fog
lalkozások és munkahelyek leépítésé
nek alakulását, valamint 981 (közülük 
264 férfi) olyan e szervezeteknél dolgo
zó munkavállaló betegállományainak 
alakulását, akit a leépítés nem érintett. 
A betegállományok közül külön ele
mezték az orvosi igazolás nélkül is 
igénybe vehető rövid (1-3 napos) tá
volléteket, valamint a vázizomrendsz- 
eri betegségekre és balesetekre vissza
vezethető, orvos által igazolt tartós (3 
napnál hosszabb) munkakieséseket.

Megállapították, hogy a tartós (or
vos által igazolt) távollétek gyakori
sága és a leépítés mértéke között szig
nifikáns kapcsolat van, a szerényebb 
(8%-nál kisebb) leépítések utáni be
tegállományokhoz képest a jelentős 
(18% feletti) létszámcsökkentések 
nyomán a betegállomány valószínű
sége 2,3-szorosra nőtt.

A vázizomrendszeri betegségek 
esetében ez a szorzó 5,7, a balesetek
nél 2,7.

A leépítés hatásai több tényezőtől 
függnek. Szerepe van a munkahelyi 
kollégák korösszetételének, ha azok 
között az 50 évesnél idősebbek aránya 
magas, a leépítések betegállomány
gyakoriság növelő hatása -  betegség- 
csoportoktól függően -  3,2-14,0-szo- 
ros is lehet. Ugyancsak befolyásolja a 
leépítésfüggő táppénzgyakoriságot a 
munkavállaló életkora (44 évesnél 
idősebbeknél nagyobb a növekedés), 
a m unkatársak száma (20 főnél többet 
foglalkoztató szervezeteknél nagyobb 
a hatás), a jövedelem (a többet kere
sők többször betegek) és a leépítés 
előtti betegséggyakoriság (egyenes 
arány).

A leépítés tehát egyértelműen hat a 
továbbra is állományban m aradók 
egészségi állapotára is. A vizsgálat 
fényt derített a magasabb rizikójú 
csoportokra. Mivel a vázizom rend
szer betegségei közül leggyakoribb 
betegállományhoz vezető ok a hát
fájás, preventív intézkedések beveze
tése indokolt.

Fontos konklúziója a közlemény
nek, hogy a leépítésből származó 
m egtakarítások 8-13%-át felemészti 
a növekvő betegállomány-gyakoriság 
költsége.

[Ref: A közlemény azt is megemlíti, 
hogy a 3 napnál rövidebb -  „saját 
jogú” -  betegállományok száma a le
építés mértékével fordítva arányos. A 
munkahely féltése lehet erre az egyik 
magyarázat. Valószínűleg ugyanez 
játszik szerepet abban is, hogy a mun
kahelyükön megmaradók annyi több
letm unkát vállalnak, amennyi már 
vázizomrendszerük túlterheléséhez 
vezet.]

Galgóczy Gábor dr.

A m unkavégzés tén yező i és a fe lső 
végtagi kórképek. Buckle, P. W. (Ro- 
bens Centre for Health Ergonomics, 
University of Surrey. Guildford, Nagy- 
Britannia): BMJ, 1997,315, 1360.

A szerző Ramazzini 1713-ban írt 
megállapításaira hivatkozva utal a fel
ső végtagi kórképek és a munkavég
zés közötti összefüggés régóta ismert 
voltára, de egyúttal azt is leszögezi, 
hogy az azóta eltelt közel három  év
század ellenére a kóroki tényezők, a
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gyógyítás és a kezelés terén is vannak 
még nyitott kérdések. A közlemény az 
elmúlt évek irodalm ának áttekintésé
vel és értékelésével igyekszik képet 
adni az egységesnek tekinthető állás- 
foglalásokról és a kérdéskör továbbra 
is vitatott elemeiről.

A szóba jöhető eltérések közül az 
adatokat -  az angolszász betegségcso
portosítást követve -  klinikai szind
róm ák (carpal tunnel syndrome, la
teral epicondylitis, hand-w rist tendi
nitis, neck and shoulder disorders és 
hand-arm  vibration syndrome, azaz 
kéztő alagúti szindróma, teniszkö
nyök, kéz- és csuklótáji ín(hüvely)- 
gyulladás, nyak- és vállfájdalom, kéz
kar vibrációs ártalom), nem  specifi
kus körülmények, egyéni tényezők és 
m unkán kívüli tényezők csoportosí
tásában ismerteti. Az irodalm i adatok 
egybecsengését, ill. ellentm ondásos
ságát az egyéni tényező szerepénél 
táblázatban is összesíti. Ugyanígy 
foglalja össze a felső végtagi eltérések 
legfőbb munkahelyi kockázati ténye
zőit is.

Végezetül hangsúlyozza, hogy ha 
az ilyen betegségeket a korai stádium 
ban nem ism erik fel és/vagy nem 
megfelelően kezelik, súlyos eltérések 
is kialakulhatnak.

[Ref: A közleményhez csatlakozó 
39 tételes irodalomjegyzékből csak 14 
hivatkozás 1990 előtti. Ez az értékes 
irodalomjegyzék és a szakirodalom  
bíráló értékelése egyaránt fontos segít
ség a téma iránt érdeklődők számára. 
A referens ezért a megbetegedés
gyakoriságok foglalkozásonkénti, ill. 
rizikótényezőkkénti növekedésének 
ismertetése helyett az eredeti közle
ményt ajánlja az olvasók figyelmébe.]

Galgóczy Gábor dr.

Molekuláris
orvostudomány
M olekuláris b etegségm od ellek . 
Transzgén és „knockout”. Morad- 
pour, D. (Medizinische Klinik und 
Poliklinik der Universität Freiburg.): 
Dtsch. Med. Wschr., 1997,122, 1527.

A transzgén és „knock out” technoló
gia ma m ár m indennapos a mole
kuláris-genetikai és a biomedicinális 
kutatásokban.

Transzgén egerek. Létrehozásukhoz 
az állat genomjába bejuttatandó ún.

transzgént kell előállítani, amely pro- 
motorból és a génterméket kódoló 
nukleotid szekvenciából áll. Az előbbi 
irányítja a fejlődés időpontját és a 
transzgént exprimáló szövetet.

Először megtermékenyített pete
sejtet kell szerezni valamely egér do
norból és ennek a hím előmagjába 
kell injiciálni finom tűvel 100-200 
transzgént. Az így előkészített pete
sejtet egy pszeudoterhes akceptor, a 
nevelő egér petevezetékébe implan- 
tálják. 19-20 nap múlva megszületnek 
az első utódok, a „founderek”.

A beavatkozást túlélő petesejtek 
aránya 10-30%. A kromoszóm áikba 
integrált idegen DNS-ű újszülöttek 
rátája néhánytól 40%-ig tejed. Hogy 
az integrálódott transzgénkópiáknak 
melyik kromoszómája tartalm az ide
gen DNS-t és mennyi a számuk, igen 
különböző, m ert a beilleszkedés nem 
specifikus. Mivel a mikroinjekció és a 
transzgének genomba történő beol
vasztása az első sejtosztódás előtt 
ment végbe, a founder egér m inden 
sejtje, az ivarsejtek is, a transzgénre 
nézve heterozigóták. A továbbiakban 
heterozigóta foundereket addig ke
resztezik nem transzgénekkel, míg 
homozigóta transzgén egerek meg 
nem jelennek. Ez az ún. „transzgén 
vonal”.

Knock out egerek. A knock out 
technológiát az egér blastocysta bel
sejéből nyert embrionális, pluri- 
potens őssejek (ES-sejtek) tenyésztése 
tette lehetővé, amelyek genetikusán 
kezelhetők, majd egy másik érintetlen 
blastocystába visszahelyezhetők. 
Blastocysta stádiumból kiindulva a 
genetikusán manipulált ES-sejtek az 
egér kiméra m inden szövetét benépe
sítik és genomjuk a következő nem ze
dékre átöröklődik.

A transzgén technológiával ellen
tétben a knock outban az egér egy 
specifikus génjének meg kell változ
nia, vagy inaktiválódnia kell. A mutált 
rekombinált DNS-fragmentum az 
egér genom tetszőleges helyére integ
rálódik és a „knock out vektorban” a 
vad alléit pótolja, majd a homológ 
rekombináció folyamán, m int fizioló
giásán a mejózisban, a megfelelő DNS 
szekvenciák kicserélődnek.

Mivel a homológ rekombináció 
gyakorisága igen csekély, az ES-sejte- 
ket szelektálni és feldúsítani kell.

A knock out vektor szelekciós m ar
kerekkel rendelkezik. Csak azok az 
ES-sejtek rezisztensek a neomycinre,

amelyek a hom ológ rekombináció fo
lyamán az új DNS-t a vad alléllel ki
cserélték (pozitív szelekció). A vektor 
a homológ régión kívüli genomjában 
tim idin-kinázt is tartalm az és ez a 
ganciclovirra, m int második szelek
ciós m arkerre teszi érzékennyé (nega
tív szelekció).

A pozitív-negatív szelekciót túlélő, 
genetikusán manipulált heterozigóta 
ES-sejteket egér blastocystába inji- 
ciálják és ezt a kim ért egy pszeudoter
hes akceptor egér uterusába beültetik.

Az ES-sejtek jelenléte a kim éra egér 
genomjában egyszerűen felismerhe
tő, ha az ES-sejt és a blastocysta gaz
dája bőrszínét kódoló gén különböző, 
pl. agouti és fehér. Hogy m egm arad
janak a kizárólag heterozigóta gén
defektust hordozó állatok, a kimére- 
ket vadegérrel keresztezik. A geneti
kusán megváltozott ES-sejtek örökítő 
anyagát hordozó utódok agouti szőr- 
színűek, a blastocystáé fehér. A he
terozigóta agouti állatokat egymással 
keresztezik, hogy megőrizzék a ho
mozigótadeficites knock out egereket.

A transzgén és knock out technoló
gia ma m ár pontos betegségmodellt 
szolgáltat és többé nem zárható ki a 
korszerű molekuláris-genetikai és bio
medicinális kutatásokból. A transzgén 
modell egyik példája a mutált rhodop- 
sin gén és a retinitis pigmentosa, a 
knock outra az LDL-receptor gén és a 
familiaris hypercholesterinaemia. A 
transzgén növényeket és állatokat m ár 
biotechnológiai termelésre is használ
ják. A transzgén kecske tejéből nyert 
antithrombin III a klinikai kivizsgálás 
stádiumában van.

Az alapkutatások, a klinikai m edi
cina és az orvosi etika fontos feladata, 
hogy ennek a hatalmas technológiá
nak a további fejlődését ésszerűen és 
megfontoltan irányítsák.

[Ref: A szerző a hatalmas tém át kb. 
2 oldal szövegre leszűkítve csak váz
latosan ismerteti, a logika, a megért- 
hetőség rovására, amelyet a referátum  
is visszatükröz. (A referens a követke
ző segédletre támaszkodott: Lodish, H. 
és mét öt szerző: Molekulare Zellbiolo- 
gie. 2. Auflage. Walter de Gruyter, 
Berlin, New York, 1996.1448 oldal.]

Kollár Lajos dr.

K aposi-sarcom a: valóban v íru sin 
dukált tum or? Thimme, R., Blum, H. 
E. és Weber, F. (Abt. Innere Med., II
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Gastroenterologie, Hepatologie und 
Endokrinologie, Abt. Virologie, Med. 
Klinik und Poliklinik Klinikum  der 
Universität; Inst, für M edizinische 
Mikrobiologie und Hygiene der Uni
versität Freiburg, Németország): 
Dtsch. Med. Wschr., 1997,122, 1323.

A molekuláris biológia legújabb m ód
szereivel többek között sikerült a 
W hipple-kór (Tropheryma whippeli) 
és macskakaparási betegség (Barto
nella henselae) kórokozóját azonosí
tani, amire további példa a Kaposi- 
sarcoma-asszociált herpesvirus felis
m erése volt. A Kaposi-sarcoma kli
nikai tünetei 1872 óta ism ertek és 
klasszikus képétől az epidemiológiai 
form át kell eldifferenciálni, amit 
1981, vagyis a HlV-epidemia óta AIDS 
betegek 80%-ában diagnosztizáltak. A 
klasszikus formával szemben rend
szerint multifokálisan jelentkezik, el
sősorban a belső szervekben. Kide
rült, hogy a Kaposi-sarcoma (KS) ho
mo- és biszexuális egyénekben kb. 20- 
szor gyakoribb, mint haem ophiliás 
AIDS betegekben, akik jó részt he
teroszexuálisán v. parenterálisan fer
tőződtek, továbbá gyermekekben, 
ahol az anya a fertőzés forrása. M ind
ez arra utal, hogy a KS kiváltásában 
szexuálisan átvitt infekciós ágens fele
lős.

A szerzők részletesen és egy sem a
tikus ábrán ismertetik a legújabb m o
lekuláris biológiai m ódszert, az ún. 
re p rezen ta tív -d iffe ren c ia a n a líz is t 
(RDA), mellyel először sikerült külön
böző betegek KS-laesióiból egy m ind
eddig ismeretlen DNA-szekvenciát 
felismerni, amiből a kórokozóra lehe
tett következtetni. Ez azon a feltevé
sen alapszik, hogy KS-s sejtek és 
egészséges szövetek vírus-DNA tekin
tetében egymástól különböznek. 
Hogy ezeket a szekvenciákat fel tud 
ják  dúsítani, a DNA-t egyrészt KS-lae- 
siókból (teszter) és ugyanannak a 
betegnek az egészséges szöveteiből 
(driver) izolálták, majd m indkettőt 
restrikciós enzimekkel bon to tták  ré
szekre. Csak a tester-DNA tu do tt a 
rövid szintetikus DNA-részhez (adap
tor) kapcsolódni. Ilyképpen sikerült 
KS specifikus szekvenciák feldúsítása, 
melyeket aztán molekuláris-biológiai 
módszerekkel izoláltak és karakteri- 
záltak. Kiderült, hogy a KS-tester- 
DNA-ban dús szekvenciák nagy fok
ban homológok a herpesvirusok ge- 
nomjával.

A Kaposi-sarcoma-asszociált her
pesvirus (KSHV) vagy hum an her
pesvirus 8 (HHV 8) szekvenciaho- 
mológia alapján a y-herpesvirusok- 
hoz tartozik; ide tartozik többek kö
zött a lym phocyta-transzform áló 
samiri herpesvirus és az Epstein- 
Barr-vírus is és képes az ún. litikus 
infekciós fázis után latens állapotba 
jutni, melyben aktivitása és a vírus- 
replikáció csökken, jóllehet ebből 
reaktiválható. A HHV 8 genom  képes 
kemokinreceptorával olyan gént be
fogadni, aminek lényeges szerepe van 
a tumorproliferációban. Ezek a gén
termékek valószínűleg felelősek a KS 
pathogenesisében.

A HHV 8-at egyéb kórform ákban 
is kim utatták, többek között AIDS 
betegekben előforduló testüregi 
[body-cavity based lym phom a 
(BCBL)] lymphomában, anélkül, 
hogy közös aetiologiát ism ertek volna 
fel. 1995-ben közölt vizsgálatokból 
kiderült, hogy minden BCBL-el szö
vődött AIDS betegben a HHV-8-DNA 
kim utatható, míg egyéb HDS-asszo- 
ciált és nem-AIDS-asszociált lympho- 
mákban nem  találták, ami arra  utal
na, hogy a HHV 8-nak valószínűleg 
fontos szerepe van az AIDS-asszociált 
BCBL pathogenesisében.

KS-ban mintegy 13%-ban Castle- 
man-szindróma is előfordul és ehhez 
hasonló kórképet HIV-pozitív bete
gekben is ki tudtak m utatni, éppen 
ezért itt is valószínű a közös aetiolo
gia, mivel 75%-ban KS keletkezését fi
gyelték meg. Francia szerzők 1995- 
ben CS-betegekben a KS manifeszt 
tüneteinek hiányában m inden eset
ben HHV-8-DNA-t m utattak ki, ami 
felveti a közös aetiologiai ágenset.

Plasmocytornában nagy jelentősé
gűek az ún. proliferativ citokinek, me
lyek a csontvelő dendritsejtjeiben ter
melődnek. Ezzel fel kell hívni a figyel
met az IL-6-ra, ami képes a daganat
növekedést direkt stimulálni, emellett 
parakrin mechanizmus útján  a kóros 
plasmasejtek apoptosisát is gátolja. 
HHV 8 plasmocytomás betegek 
csontvelejének dendritsejtjeiben ki
m utatható, de maga a vírus nem , jólle
het HHV 8 kódolt IL-6 transzkripciót 
sikerült felfedezni; m indez újból azt 
támasztja alá, hogy a HHV 8-nak IL-6 
expresszióval oki szerepe van a plas
mocytom a keletkezésében.

A HHV 8 felfedezése óta egy sor 
olyan betegséget találtak, am iben a 
vírusnak oki szerepe lenne: angiosar

coma, BCBL, Castleman-szindróma, 
KS és plasmocytoma.

Serologiai vizsgálatok egyértelmű
en arra utalnak, hogy KS-s betegek 
testüregi lymphomájában HHV 8-el- 
lenes antitestek m utathatók ki, még
pedig a folyamat lappangó stádium á
ban. A felnőtt lakosság 1-4%-ában ez 
az ellenanyag kim utatható. Ezzel 
szemben 90%-ban fordul elő KS-ban 
és HIV-fertőzött homoszexuálisok
ban. Végeredményben a HHV 8 epi
demiológiai eloszlása annyiban ha
sonlít a herpesvirus 2 típusához, hogy 
ez is szexuális úton fertőz.

Az ism ertetett molekuláris bioló
giai m ódszerrel sikerült azt a herpes- 
virust azonosítani, ami feltehetően a 
KS kórokozója, de aetiologiai szerepét 
egyéb betegségekben is vitatják, pl. 
idült gyulladásos bélbetegségek, I. tí
pusú diabetes mellitus, Basedow-kór. 
Újabb molekuláris biológiai m ód
szerek alkalmazásával rövidesen vár
ható lesz eddig nem tisztázott aetio- 
logiájú betegségekben fertőző forrás 
felismerése.

Bán András dr.

Minőségbiztosítás

Különleges bizonyítvánnyal elátott 
kórház Ném etországban. Meijer van 
Putten, J. B., Ned. Tijdschr. Geneesk.,
1997,141, 901.

A wiesbadeni Sz. József Kórház az 
elmúlt évben a Technischer Über
wachung Vereintöl (TÜV) egy kitün
tető iratot kapott, ezzel első lett a 
kitüntetett német kórházak közül, 
mellyel elismerték a minőségi m un
káját. Egyébként a kórház maga vál
lalkozott erre (Süddeutsche Zeitung, 
ápr. 10.). A bizonyítvány 3 évig érvé
nyes és bizonyítja, hogy a kórház 
eleget tesz a DIN és ISO 9000 norm ák
nak. A kitüntetés tulajdonképpen az 
iparnál alkalmaztatik. Egy csomó kö
vetelménynek kell megfelelnie, hibák 
minimális mennyiségben fordulhat
nak elő, a management, a konyha, a 
patika, a technikai berendezés, az 
ápolás, a m űtőkben folyó munka, 
mind m eghatározott szabályok sze
rint kell működjék. A TÜV ellenőrei 
gondoskodnak az ellenőrzésről.

A kórházban több kisebb és na
gyobb hibát megszüntettek, a beteg- 
felvételt egyszerűsítették, a poliklini-
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kában a 4 órás várakozást negyed
órára mérsékelték, a műtőkben írásos 
m űtéti ellenőrzést vezettek be, a 
segédszemélyzet előzőleg elvégzi a 
kívánt vizsgálatokat, akár a pilóták a 
reptéren a start előtt.

Hozzáértők szerint a kis nehézsé
gek kiiktatásával 10% megtakarítást 
értek el, ez 40 000 márkát jelent, 
m ondta Kari Heinz Schmidt kórház- 
igazgató. Feltűnő, hogy újabban a 
betegek is jobban kritizálják a kórhá
zat. Mindezen újítások előtt 30000 
m árkát invesztáltak és beszereztek 
egy m arketing eszközt, a betegek nem 
választhatnak m ásik osztályt. Sok 
további kórház igyekszik utolérni a 
wiesbadenit, jelenleg a berlini kórhá
zakon a sor. A bizonyítvány még nem 
jelenti, hogy a kórház kiváló. Hans 
Dirck Scheinert szerint nem szabad 
túl nagy jelentőséget tulajdonítani a 
bizonyítványnak. Orvosilag nem je
lent semmit, m ondotta. A kezelési 
eredmények döntenek, áprilisban 
Seehofer m iniszter fog előállni egy új 
minősítéssel.

Ribiczey Sándor dr.

Kórházak m inősítése Nagy-Britan- 
niában. Meijer van Putten, J. B., Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1997,141,1546.

A brit „Hospital league tables” 
1996-1997 megjelenésekor az új La
bour államtitkár, baroness Jay közhír
ré tette, hogy a következő évben más
képpen fogja elbírálni a kórházak 
minősítését. A British Medical Asso
ciation és a National Health Service 
15 lehetséges m utatót sorolt fel erre 
vonatkozóan. Példának okáért a m ű
tét közbeni halálozások, a kórházból 
való távozások utáni sürgős újrafelvé
telek, a m űtétek utáni sebfertőzések, a 
m űtétek utáni halálozások száma, a 
szívroham miatt felvettek halálozása 
fog számítani a kórházak minősíté
sénél (The Times, júl. 10.).

Eddig a kórházak, akár az étter
mek, csillagokat kaptak az évi teljesít
mények szerint. Ezek: a műtétek ered
ményei, a várakozási idők, az első
segélynyújtó hely várakozási ideje 
(rövidebb, m int 5 perc), a várakozási 
idő a poliklinikákon (a megbeszélt 
idő félórában), a kezelésre várás (12 
hónapnál rövidebb).

A Times egy terjedelmes listát kö
zöl, melyen m inden brit kórház tel

jesítménye fel van sorolva. Frank 
Dobson népeü. miniszter véleménye 
szerint a kórházak kényszerülnek 
majd valótlanságot jelenteni. A csil- 
lagozási rendszernél tényleg történt 
néhány kóros kinövés. A legkirívóbb 
a „Hello nurse” üdvözlés bevezeté
sénél történt, amikor is a beteget az el
sősegélynyújtó helyen ezzel üdvözöl
ték volna a beérkeztekor. Dobson azt 
szeretné, ha a jövőben a kórházakat 
csak az eredmények szerint osztá
lyoznák. Sir Rodney Sweetman, a 
Royal College of Surgeons elnöke nem  
helyesli az új klinikai mutatók beve
zetését, m ert ez oda vezethetne, hogy 
a betegeket bizonyos kórházakban 
fogják kezelni, hogy elkerüljék a ne
gatív következményeket, melyek két
ségbe vonhatják a minősítést. Jay ál
lam titkár fel van háborodva amiatt, 
hogy sok előjegyzett beteget nem 
vesznek fel a kórházakba. Általában 
11%-nál ez a helyzet, de van, ahol ez a 
betegek harm adára vonatkozik. Előző 
évben 1,3 millió esetben az első 
vizsgálat után nem történt felvétel. 
Emellett még 250 000 betegnél el
m aradt a várt m űtét, pedig ez 
egyenként 1000 fontba került. „Nagy 
összegek vesznek kárba em iatt”, 
m ondta a bárónő. Igaz, hogy a be
tegek felelősek emiatt, „de évente ez 
500 millió fontot jelent” és a kórházi 
igazgatás is felel ezért. Néhány kó r
házban a hivatalos időn kívül nincsen 
telefonvonal, melyen le lehetne m on
dani a tervezett felvételt. Ahol a kór
ház törődik ezzel, így pl. a farnhami 
kórházban, ott csak 1% felvétel m a
radt el, és ahol figyelmeztetik a bete
get a megbeszélésükre, m ondta Lesley 
Forester, az ápolási igazgató és ezen 
kívül 3 nappal a felvétel előtt felhívják 
a szülőnőket, hogy figyelmeztessék 
őket. A figyelmetlenséget valószínű
leg fokozza a brit kórházakban a 
hosszú várakozási idő. Sok ezren van
nak, akik egy évnél hosszabb ideig 
várnak a felvételükre. Ezenközben ta 
lán maguktól meggyógyulnak, vagy 
talán meg is halnak.

Ribiczey Sándor dr.

Orvostudomány

A tényekkel alátám asztott orvoslás.
Ellrodt, G., Cook, J. D., Lee, J. és mtsai 
(Division of General Internal Medi

cine, Cedars-Sinai Medical Center, 
University of California, Los Angeles, 
USA): JAMA, 1997,278, 1687.

A tényekkel alátám asztott orvoslás 
(evidence-based medicine, illetve evi
dence-based disease m anagem ent) az 
orvosi gyakorlat és az oktatás olyan 
módszere, amely a patofiziológiai 
ésszerűséget, a gyógyító orvos szak
mai felkészültségét és a beteg, ön
maga kezelésére vonatkozó döntési 
kedvezményezettségét a legfrissebb 
elfogadott klinikai kutatási tényekkel 
ötvözi.

A szakértelem a beteg problém ájá
nak pontos meghatározását, kutatási 
jártasságot, a vonatkozó irodalom  
kritikai elemzését és az adott infor
máció alkalmazására vonatkozó dön
tést foglalja magába.

A módszer számos tekintetben 
kedvezően befolyásolja a betegellá
tást:
-  a betegség elfogadott, legfrissebb 
klinikai és gazdaságossági vonat
kozásainak megismerésével,
-  a több szakterület képviselőjéből 
alakult m unkacsoport a m indannyi- 
uk számára hozzáférhető tény b irto 
kában összehangoltabb, teljesebb el
látást tud nyújtani,
-  az optimális ellátásra vonatkozó va
riációs lehetőségek csökkennek,
-  új kutatási irányokat határoz meg a 
hiányzó ismeretek megszerzéséhez,
-  a szigorú önellenőrzés révén az el
térő kezelési módokból eredő vélet
lenszerű és általános hibák száma m i
nimálisra csökkenthető.

A tényekkel alátám asztott kezelési 
program  lépéseit a szerzők az aláb
biakban foglalják össze:
1 . A több szakterület képviselőjéből 
alakult m unkacsoport meghatározza 
a betegséget, annak területi előfor
dulását és várható lefolyását.
2. Az egészségügyi ellátás kiadásaira 
és eszközigényére vonatkozó alapve
tő, széles körű ismeretek megszerzé
se.
3. Speciális klinikai és gazdasági kér
dések felvetése és az irodalom  ku
tatása.
4. Kritikai elemzés és a tények össze
foglalása.
5. Tényekkel alátámasztott gyakorlati 
irányelvek, klinikai megoldási ú tm u
tató és algoritmusok elkészítése.
6. Az előnyök, a hátrányok és a költ
ségek megítélése.
7. Rendszer kialakítása a folyamat és
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a kim enetel mérésére és megjeleníté
sére.
8. A tényekkel alátám asztott irány
elvek, útm utató és algoritm usok meg
valósítása.
9. A minőségi javulás elérése.

A szerzők a diabetes mellitus be
tegséget választották a krónikus be
tegségben szenvedők tényekkel alátá
m asztott gyógyítási program jához 
m intaként.

ad 1. Az USA-ban a diabetesellátás 
kb. 80-95%-a az alapellátás kezében 
van, ugyanakkor a belgyógyászati 
szakellátásban a nem inzulinfüggő 
cukorbetegség a m ásodik leggyako
ribb diagnózis. A cukorbetegség gyó
gyítása magában foglalja az elsőd
leges megelőzést, a diagnózist, a keze
lést, valamint a kis- és nagyér-szövőd- 
mények rehabilitációjának stratégiáját. 
Megfontolandó, hogy kiket vegyenek 
be a programba és hogy milyen alap
vető beavatkozásoktól várható a klini
kai és a gazdaságossági eredmények 
javulása (diagnosztikai stratégiák, 
diétás tanácsadás, vércukor-ellenőr- 
zés). A munkacsoportnak m indenkép
pen legyen belgyógyász, családorvos, 
gyemekgyógyász, endokrinológus, sze
mész, nefrológus, ideggyógyász, láb
betegségek szakorvosa, sebész, oktató
nővér, dietetikus, gyógyszerész, fiziko
terápiás, foglalkozási rehabilitációs 
szakképzettségű tagja. A programban, 
annak kezdetétől vegyenek részt.

ad 2. Kiterjedt egészségügyi infor
mációs hálózatnak kell gyűjtenie eze
ket az adatokat.

ad 3. Melyik a legmegfelelőbb anti
hypertensiv szer a diabeteses betegek 
számára? Mi a legköltséghatékonyabb 
m ódszer a retinopathia megelőzé
sére? Egyaránt fontos az eredeti és az 
összefoglaló közlemények tanulm á
nyozása. A diabetes kezelésére vo
natkozó módszertani közlemények 
tartalm azzák a különféle vérnyomás- 
csökkentő szerek hatását a protein- 
uriára, a vesefunkcióra, valam int az 
inzulin és a szulfanilurea kombináció 
hatásosságára vonatkozó ismereteket 
a II. típusú diabetesben. A gazdasági 
elemzések segítenek összehasonlítani 
a kiadásokat és az eltérő megoldások 
következményeit. Példa erre a reti
nopathia és a lábfertőzés felismeré
sének és kezelésének, a nephropathia 
szűrésének és kezelésének költség-ha
tékonyság vizsgálata.

ad 4. Az eredeti közlemények kri
tikai elemzése azért szükséges, hogy

érvényüket és klinikai hasznukat 
meghatározzuk. Ez érvényes az össze
foglaló közleményekre, a gazdasági 
értékelésekre és a korábbi módszer
tani ajánlásokra is.

ad 5. A m unkacsoportnak a helyi 
gyakorlat és ügyintézési kényszerek 
tükrében meg kell fontolnia az előre 
várható előnyöket, hátrányokat és ki
adásokat.

ad 6. Az irodalom ban számos ered
mény nem  alapul tényeken. Ilyenkor a 
patofiziológiai ésszerűség, a klinikai 
tapasztalat és a helyi alkalmazási 
eredmények elkerülhetetlenül fonto
sak a gyakorlati irányelvek kidolgo
zásánál.

A klinikai gyakorlati irányelvek 
összekapcsolhatók a megoldási ú t
mutató megalkotásához. Az utóbbi a 
tervezett célokat, a cselekvés ideális 
sorrendjét és időzítését tartalmazza 
az optimális hatékonyság eléréséhez. 
Az algoritm usok egy speciális prob
lémához rendelt utasításokat tartal
mazzák, ahol a döntések és következ
ményeik rendszere a szakmai logika 
szabályait követi. Egy diabeteses be
teg gyógyítási útm utatója irányelvet 
tartalm az a diagnózishoz, a prognózis 
meghatározásához, az optimális keze
léshez és az eltérő prognózisú betegek 
neveléséhez pedig irányelvek sorát. A 
diabeteses retinopathia kezelésének 
irányelveit táblázatban foglalják össze 
a szerzők.

ad 7. Diabetes esetén a gyógyítás 
folyamatának mérése magában fog
lalhatja a retinavizsgálatokat, a beteg 
képzését, az ACE-gátló bevezetését az 
arra alkalmas betegnél. A szerzők fi
gyelmeztetnek, hogy számos kérdést 
körültekintően kell feltenni: Mit fo
gunk mérni? Kiben fogjuk mérni? Ho
gyan gyűjtsük az adatokat? Ki összeg
zi az inform ációkat és hogyan jelenít
sük meg azokat? Hogyan hasznosít
ható az összesített információ a folya
mat javításához?

ad 8. A klinikusok a rövid kézi
könyveket, a m ódszertani ajánlások 
végrehajtási utasításait, az egybe- 
gyűjtött tám ogató bizonyítékokat, a 
várható előnyök összegzését kedvelik 
inkább. A klinikus viselkedésének 
megváltoztatásához a személyes talál
kozás a leghatékonyabb eszköz. Az 
egyidejű feedback javítja az együtt
m űködési készséget és jelzi az együtt
működés hiányának okait is.

ad 9. Az esetleges sikertelenségnek 
több oka lehet: a döntéshozatalkor

hiányoznak, vagy nem hozzáférhe
tőek az irányelvek, az útmutatók. 
Nincs elegendő bizalom a klinikus
ban. A beteg alkalmatlanná válik. 
Elégtelen szigor, illetve az egészség- 
ügyi ellátórendszer korlátái. A té
nyekkel alátámasztott orvoslás aka
dályait táblázatban foglalják össze. 
Végül a szerzők arra buzdítják az 
olvasót, hogy ki-ki saját szakterületén 
alkalmazza a módszert.

[Ref: A tényekkel alátámasztott 
orvoslás filozófiai gyökerei a XIX. 
század közepére nyúlnak vissza (1). 
Jelenlegi reneszánszát azokban az or
szágokban éli, ahol néhány ezer dollár 
az évente egy beteg ellátására ford ít
ható egészségügyi kiadás összege. A 
tekintélyelven, tapasztalaton, tradí
ción alapuló orvoslás örökébe kíván 
lépni. A tényeket a megatrialek és a 
metaanalysisek biztosítják. A m inden
napok gyógyszerterápiás döntéseiben 
egyre nagyobb biztonságot nyújtanak, 
ugyanakkor soha nem teszik feles
legessé az egyedi döntések meghoza
talához a kritikus mérlegelést (2). A 
legértékesebb orvosi képességet az ob- 
szervációra való készség jelenti (3). 
IRODALOM: 1. Sackett, D. L., Rosen
berg, W. M. C., Gray, J. A. M. és mtsai: 
Evidence based medicine: What it is 
and what it isn’t. BMJ, 1996, 312, 71. -
2. Simon Kornél: Megatrial, meta
analysis, statisztika-klinikum. Car- 
diologia Hungarica, 1997, 4, 163. -  3. 
Juhász Nagy Sándor: Opponensi vé
lemény Tomcsányi János: Periodikus 
légzés és ritmuszavarok klinikai vizs
gálatai című kandidátusi értekezé
séről. Budapest, 1994.]

Szelier András dr.

Az 1997-es orvosi N obel-díj. Blum, H. 
E. (Medizinische Universitätsklinik 
Freiburg): Dtsch. Med. Wschr., 1997, 
122, 1605.

Az 1997-es orvosi Nobel-díjat a San 
Franciscó-i neurológus, Prusiner kap
ta a „Prionok -  az infekció új biológiai 
elve” felfedezéséért. A prionokkal ki
bővült az ism ert kórokozók spekt
ruma.

Prusiner szerint a halálos lefolyású 
neurodegeneratív betegségeket, pl. a 
spongioform encephalopathiát csak 
proteinből álló kórokozók, „protein
aceous infectious particles” rövidítve 
prionok váltják ki, amelyeknek DNS-

1118



ük vagy RNS-ük nincs („csak protein” 
hypothesis), a gazdában sokasodnak 
és a betegséget a proteinkonformáció 
változtatásával -  új patogenetikai elv 
-  hozzák létre.

Spongioform encephalopathia pl. a 
birkák és a kecskék scrapie-ja, am e
lyet a fertőzött hús közvetít. Emberi 
prion-betegség a kannibálok földjén a 
kuru, a Creutzfeldt-Jakob-kór stb. 
Koordinációs zavarokkal és demen- 
tiával járnak.

Minden emlősszervezetben, főleg a 
neuronokbán m utatható ki normális 
cellularis prion-protein, PrPc, amely a 
sejtben képződik, kijut a sejtfelszínre, 
majd ismét a sejtbe kerül, ahol a pro- 
teázok lebontják. Scrapie-beteg h ö r
csögben PrPSc prion-protein talál
ható, amely a PrPC-vel ellentétben 
proteázrezisztens, hő-, saválló és a ly- 
sosomákban m int oldhatatlan amy
loid halmozódik fel.

Az infekciós prion-betegségben 
PrPSc fertőzi a sejtet, amely PrPc-hez 
kapcsolódik. Eközben a protein re- 
dőzését elősegítő celluláris chaperon 
protein X közreműködésével a PrPc 
PrPSc-vé redőződik át. (Ref.: A cha
peron molekula alakítja ki a proteinek 
pontos redó'zetét, konformációját.) E 
konformációváltozás kaszkádszerűen 
megsokasítja a PrPSc-t, amely pro- 
teázrezisztenciája következtében fel
halmozódik és m int amyloid lerakó
dik.

A familiáris-öröklődő és a spontán 
prion-betegséget az egyik prion-gén- 
allél mutációja váltja ki és mutált cel
luláris prion-protein, PrPcm képző
désével jár. Az utóbbi labilis és spon
tán átalakul PrPSc-vé. Ebben az alak
jában felhalmozódik és amyloidként 
lerakódik.

A prion-betegség egy normális cel
luláris proteinnek, a PrPc-nek konfor
mációváltozással kóros PrPSc-vé, ill. 
PrPcm-mé történő átalakulása a pro- 
teinredőzést elősegítő chaperon m o
lekula közreműködésével.

A prion-betegségek tanulmányo
zása elősegítheti más neurodegene- 
ratív kórképek -  Alzheimer-, Parkin- 
son-kór, amyotrophiás lateralsclero- 
sis -  kutatását is.

Kollár Lajos dr.

Vezető v ilág lap ok  a m a orvosát ér in 
tő  kérdésekről. Evolúció -  a gén ek  
fontosabbak, m in t a környezet?

(Steven P inkers evo lú c ióp szich o ló 
gus új könyvéről) Sanides, S. (újság
író, NSZK): Focus, 1997,47, 240.

Amikor Steven Pinkers evolúciópszi
chológus és nyelvész, az USA-beli MIT 
(Massachussets Institute of Techno
logy) munkatársa előadást tart, akkor a 
téma komolysága ellenére gyakran 
megnevetteti a közönségét. Előadását 
például azzal illusztrálja, hogy az asz
talán lévő kávét először kanállal, majd 
egy vonalzóval keveri meg. Azok az 
emberek, akik a kávé vonalzóval való 
megkeverése közben undort éreznek, 
azok szerinte hasonlóak azokhoz az 
ősemberekhez, akik a romlott élelmi
szerektől ugyancsak undorodtak.

Az ősemberek ugyanis nagyon kön
nyen valami betegséget szedhettek vol
na össze, ha nem undorodtak volna a 
romlott tápláléktól. Annak idején ez az 
undor tehát evolúciós előnyt jelentett. 
Az USA-ban sok követővel rendelkező 
evolúciópszichológusok mai viselke
désünket és magatartásunkat a múlt 
örökségének tekintik. Az evolúció ala
kította ki a vadászó és gyűjtögető kő
korszaki ember lelkét.

Pinkers és az evolúciópszicholó
gusok azt tartják, hogy nem csak a 
testünk, de a lelkünk is a természetes 
kiválasztódásnak a terméke. Pinkers 
nézeteit egy frissen megjelent 
könyvben (How the Mind Works) 
részletezte. Vele szemben Stephen J. 
Gould (Harvard Egyetem) vitatja azt, 
hogy a lelkünk a külvilághoz való al
kalmazkodás következtében jö tt vol
na létre. Szerinte a mai magasabb 
rendű em beri teljesítményeink egy 
nagym éretű agy véletlenszerű mel
léktermékei és az agy egyéb feladatok 
m egoldására fejlődött ki, például az 
eszközök előállítására és haszná
latára. Patricia Churchland (Uni
versity California, San Diego) szerint 
az agy komplikáltabb annál, mint 
ahogy azt Pinkers feltételezi. Pinkers 
könyvében ugyanis kevés teret szentel 
annak, hogy hogyan dolgozik az agy, 
és sokkal többet foglalkozik a m iért
tel: m iért úgy dolgozik az agyunk, 
ahogy dolgozik, miért látunk térsze
rűen, m iért szeretjük a gyermekeinket 
és m iért találunk nyomasztónak bi
zonyos idegeneket. Pinker szerint 
ezek az érzések már születésünkor je
len vannak gondolkodó szervünkben. 
Véleménye szerint bennünket jobban 
meghatároznak a gének, azaz az örök
lődés, m int a környezet.

Pinkers említett könyve m ár a m á
sodik a sorban. Az első 1995-ben je
lent meg „Beszédösztön” cím m el és a 
New York Times, valamint a London 
Times az év legsikeresebb tíz könyve 
közé választotta. A Time m agazin pe
dig megtisztelte az írót az „evolúciós 
popsztár” címmel. Pinkers szerint ez 
az elismerés annak köszönhető, hogy 
akár a mai tudományos írók, így ő is 
népszerű form ában ír, am it sok ko
moly tudós kritizál. Ennek a népsze
rűségnek köszönhetően Pinkers m os
tani könyvéért már félmillió dolláros 
honorárium ot kapott.

Dervaderics János dr.

Orvostörténelem

A Szent Biblia: betek intés az  ő s id ő k  
perinata lis  gyakorlatába. Dunn, P. M. 
(Departm ent of Perinatal Medicine 
and Child Health, Southmead Hos
pital, Bristol BS10 5NB, Anglia): Arch. 
Dis. Childh., 1997,77, F219.

A Biblia számos helyen megemlékezik 
a szexuális és reprodukciós gyakor
latról, valamint az újszülöttek gondo
zásáról.

A szexuális higiénéről és gyakor
latról. Az asszonyoknak a m enstruá
ció idején és az azt követő 7 napig 
még tartózkodniuk kell a nemi élettől, 
valamint fiúk születése után 41 és lá
nyok születése után 66 napig. A férfi
akat 7 napig tisztátalanoknak kell te
kinteni a menstruációs vérrel való 
érintkezés után. Leviticus tilto tta  a 
nemi érintkezést a szomszédokkal és 
közeli rokonokkal és óvott a vérro 
konság következményeitől. A szodó
miát és bestialitást szigorúan tiltotta. 
Az Úr rendelkezése: „Féfiúval ne hálj 
úgy, m int asszonnyal hálnak, útála- 
tosság az.”

A fogamzásról. Tudták, hogy a fo
gamzáshoz a férfi magja szükséges. A 
szűz szülést csodának tekintették. 
Onán gyakorolta először a megszakí
tott közösülést. Juda a fiát, Onant 
beküldte megözvegyült menyéhez, 
Thámárhoz, „magot” támasszon elhalt 
bátyjának. „Onan pedig tudja vala, 
hogy a magzat nem lesz az övé, azért 
valamikor az ő bátyja feleségéhez be
megy vala, földre vesztegeti el a magot, 
hogy bátyjának magot ne támasszon.”

A m eddő asszonyokat óvták az 
alkohol ivástól, ha fogamzani akartak.
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Tudomásuk volt arról, hogy a szop
tatás a fogamzást kevésbé teszi való
színűvé, de elválasztás u tán  van fo
gamzás.

Ismeretes volt az infertilitás és a 
pótanyaság. „Monda azért Szárai Áb
rámnak: ím é az Űr bezárolta az én 
méhemet, hogy ne szüljek: kérlek 
menj be az én szolgálómhoz, talán 
azáltal megépülök; és engedte Ábrám 
a Szárai szavának.” „És bem éne Há- 
gárhoz, és fogada az ő m éhében.”

A terhességről. Szó van a 9 hónapos 
terhességről és 3 éves szoptatásról. A 
magzatmozgásról: „mikor hallo tta  Er
zsébet M ária köszöntését, a magzat 
repese az ő méhében”. A koraszülés
ről: „m int az asszonynak idétlen szü
lötte, a mely nem látta a n apo t”. A 
méhösszehúzódásokról: „fájdalom 
mal szülsz magzatokat”. A mentális 
shock hatásáról: Fineás felesége vá
randós volt és mikor m eghallotta, 
hogy „az ő ipa és férje m eghalának, 
térdre esék és szüle, m ert a fájdalmak 
meglepték”.

A szülésről. Rákhel, m ikor látta, 
hogy nem  képes szülni, férjének, Já
kobnak mondá: „Imhol az én szolgá
lóm Bilha, menj be hozzá, hogy szül
jön az én térdemen.” Jákob szót is fo
gadott „és teherbe esék Bilha és szüle 
Jákobnak fiat”. Rákhel később mégis 
terhes lett,,,Szüle Rákhel és nehéz vala 
az ő szülése.” Szülés után meg is halt. 
Itt utalás volt a szülés m ódjára is: tér
den állva.

Ikrekről is a Bibliában tö rtén t az 
első említés. Rebeka, Izsák felesége 
hosszú magtalanság útján ju to tt te
herbe: „Tusakodnak vala pedig a fiák 
az ő méhében.” „És kijőve az első; ve- 
reses vala, mindenestől szőrős, mint 
egy lazsnak, azért nevezék nevét 
Ézsaunak.” „Azután kijőve az ő atyja
fia, kezével Ézsau sarkába fogódzva; 
azért nevezék nevét Jákobnak.”

Hér özvegye, Thámár végül terhes 
lett, „ímé kettősök valának az ő m é
hében”. „És lön, hogy szülése közben 
az egyik kinyújtja kezét és fogá a bába 
és veres fonalat köte rá, m ondván: ez 
jött ki először. De lön, hogy amikor 
visszavoná kezét, íme az testvére jőve 
ki. És m ondá a bába: Hogy törté l te 
m agadnak rést? Azért nevezé őt Pé- 
recnek. És utána kijőve az ő testvére, 
kinek veres fonál vala kezén; és ne
vezé Zerákhnak”.

A közlemény szerzője feltételezi, 
hogy m indkét ikerpár m onoam nialis 
volt. Ézsau talán polycythaemiás volt

iker-iker transzfúzió következtében, 
azért volt „vereses” a színe.

Újszülött- és csecsemőellátásról. Az 
első resuscitatióról a Királyok köny
vében olvashatunk: „És bem ent Eli- 
zeus a házba és ímé a gyermek ott 
feküdt halva az ő ágyán.” „És az ágyra 
felhágván, a gyermekre feküdt és az ő 
száját a gyerm ek szájára tevé.”„Akkor 
a gyermek prüsszente vagy hétszer és 
felnyitá a szemeit a gyermek.”

Ezékiel könyvéből m egtudjuk az 
újszülöttellátást: köldökzsinór-elmet- 
szés u tán  lemosás, törlés sóval és pó- 
lyázás. A só talán a fertőzés megelő
zését szolgálta. A 8. napon történő kö
rülmetélés elrendeléséről Mózes első 
könyvében (a Teremtés könyvében) 
olvashatunk.

A dajkaság kétszer is szerepel az 
Ószövetségben. A fáraó lánya a folyó
ban fürödve egy ládát talált, benne 
egy síró kisfiúval. „Az ő nénje pedig 
monda a fáraó lányának: Elmenjek-é 
s hívjak-é egy szoptatós asszonyt a 
héber asszonyok közül, hogy szoptas
sa néked e gyermeket?” Végül is meg
találták az anyát „És vévé az asszony a 
gyermeket és szoptatá azt.” Az özvegy 
Naomi férje után elvesztette mindkét 
fiát is. Ruth, az egyik menye újból férj
hez m ent és szült. „Ekkor megfogá 
Naomi a gyermeket és ölébe vévé és 
dajkája lön annak.”

A szerző végül megemlíti bölcs 
Salamon király ítéletét, amikor a ha
lott fiú anyja kicserélte a saját halott 
fiát a m ásik asszony élő fiával. így 
mindkét asszony az élő fiút magának 
követelte. Salamon döntése a fiú 
kettévágása volt, hogy m indkét asz- 
szonynak jusson az élőből. Az igazi 
anya azonban ebbe nem egyezett bele, 
de a halo tt anyja igen, és így kiderült 
az igazság.

[Ref: Bámulatos a bibliai előre
látás. A Teremtés könyvében van a kö
rülmetélés elrendelése, ez pedig több 
ezer évvel Krisztus előtt íródott. Ennek 
jelentőségét a méhnyakrák megelőzé
sében az orvostudomány csak ebben 
az évszázadban ismerte fel. Néhány 
évtizeddel ezelőtt szlovén kutatók M a
cedóniában még a circumcisio idő
pontjának fontosságát is kimutatták. 
A Macedóniában élő három vallási 
közösségbe tartozó: a görögkeleti m a
cedón, a mohamedán albán és a zsidó 
asszonyokat vizsgálták. A legtöbb 
méhnyakrák vagy praecancerosis a 
macedón asszonyokban fordult elő, a 
zsidókban egyáltalán nem volt ilyen.

Az albán (scsiftár -  szküpetár) asszo
nyokban a gyakoriság a kettő között, 
azaz a macedónokénál kevesebb volt. 
A z eredmények magyarázata az, hogy 
a fitym a  alatti smegma rákra hajla
mos asszonyokban cancerogen. Zsi
dóknál a 8. napon végzett körülme
télés a faggyúmirigyek nagy részét 
eltávolítja, a megmaradók elsorvad
nak. A mohamedánok a circumcisiót 
gyermekkorban végzik és a m egma
radó mirigyek már nem sorvadnak és 
termelik a rákkeltő smegmát. Tehát a 
circumcisio eredeti időpontjának mó
dosítása is hátrányos következmé
nyekkel jár. ]

Jakobovits Antal dr.

T hom as M ann és a tüd őgyógyászat. 
Virchow, Chr. sen. és mtsai (Auser- 
gasse ISA, Wiesen über Davos): Dtsch. 
Med. Wschr., 1997,122, 1432.

A Nobel-díjas német író gazdag élet
művében gyakran olvashatunk or
vosokról, betegekről, betegségről és 
halálról, de foglalkozik anatómiával, 
élettannal, biológiával és az evolúció 
jelenségeivel is. Ismert regényének, 
A varázshegynek színhelye egy tüdő 
szanatórium . Az 1924-ben megjelent 
mű sok orvos, főként tüdőgyógyász 
negatív kritikáját váltotta ki, m e
lyekre Thomas Mann (TM) a Dtsch. 
Med. Wschr.-ben nyílt levéllel vála
szolt.

Húsz évvel később egy Los Angeles-i 
tüdőgyógyász TM jobb alsó tüdő
lebenyében árnyékot fedezett fel. Az 
elváltozás előbb stacioner volt, majd 
progrediált. A pontos diagnosist hosz- 
szú ideig senki sem ismerte, csak a köl
tő halála után özvegye, Katia Mann kö
zölte: „A dolog valószínűleg rosszindu
latú daganat volt.” Az orvosi dokum en
táció és a rtg-felvételek elvesztek. Rö
viddel ezelőtt Chicagóban fellelték a 
műtéti készítmény szövettani leletét.

A kórlefolyást TM naplója örökítette 
meg. A betegség 1944-ben kezdődött, 
éjszakai ingerköhögéssel, melyet az ex- 
cessiv nikotin abusussal (cigaretta, szi
var) magyaráztak. Ugyanebben az 
évben gyomor-, bél- és fogászati pana
szoknak tulajdonított fogyás kezdő
dött. A naplóban ismétlődő meghűlés, 
krónikus légcsőhurut szerepel. 1945 
végén mellkas rtg-felvételt készítettek. 
A változatlan lelet mellett 1946 elején 
magas láz is fellépett.

1120



TM-t az emigráns német belgyó
gyász, Friedrich Rosenthal penicillin
kezelésben részesítette. A bronchus 
obstructio által fenntartott tüdő ate- 
lectasia secundaer infekciója meg
szűnt. Az orvos sürgős broncho- 
scopiát, majd a tüdőgyógyász konzí
liummal egyetértve, malignus daga
nat gyanúja m iatt m űtétet javasolt. 
TM naplójában ennek ellenkezőjét 
írja, 70 éves kora miatt az orvosok 
sem a bronchoscopiát, sem a m űtétet 
nem ajánlották. A feleség visszaem
lékezéseiben közli, hogy egyetértett 
az orvosi véleménnyel s kérte a diag
nosis titokban tartását. Az íróval 
közölt kórisme tüdőtályog volt.

TM a Billings Hospitalban töltött 
időről leveleiben és a „Doktor Faustus 
keletkezése” c. kisregényében számol 
be. A műtéti előkészítés 8 napig tartott, 
tüdő- és szívfunkciós vizsgálatok tör
téntek. Diagnosztikus pneumothorax, 
bronchoscopia és biopszia után a 
műtétet W. W. Adams professzor végez
te, a narkózist a sebész felesége. A tu
mor nagysága miatt bilobectomia tör

tént, 5 hilusi nyirokcsomót is eltávolí
tottak. A postoperativ szak zavartalan 
volt, a mellkast nem drainálták, a mara
dék tüdő gyorsan expandált. A beteg 4 
hét múltán hagyta el a kórházat.

A pathologiai lelet szerint a daganat 
centrálisán helyezkedett el, az alsó 
lebenyhez vezető hörgő felső részén, 
melynek lumenébe belenőtt, destruál- 
ta, sőt a tüdőállományt is infiltrálta. A 
nyirokcsomók közül 2-ben találtak tu
moros invasiót. A szövettani lelet köze
pesen differenciált laphámrák volt.

Az operáló orvosok szerint TM 
szeretetre méltó, jóságos ember volt, a 
németek zsarnoki allűrjeinek teljes 
hiányával. Orvosainak számos köny
vét kedvesen dedikálta.

A kontrollvizsgálatok is a chicagói 
kórházban történtek, az utolsó 1949- 
ben. A postoperativ szakban és ké
sőbb is többször kapott antibiotiku
mot, melytől kínzó stomatitis kelet
kezett. TM a m űtét után 9 évig élt, 
1955. augusztus 12-én Zürichben halt 
meg. A boncolás nem igazolt tumor- 
recidívát, a halál oka az aorta distalis

szakaszának dissecaló aneurysm ája 
volt. Utóbbi keletkezésében súlyos ar- 
teriosclerosisa mellett a halál előtti 
mélyvénás throm bosis anticoagulans 
kezelése is közrejátszott.

A szerzők megállapítása szerint a 
70 éves TM m űtété az adott korban 
heroikus beavatkozás volt, de a hilusi 
nyirokcsomó-metastasis ismeretében, 
mai szemmel nézve, nem tekinthető 
elég radikálisnak.

A m odern felfogással nem tartják 
összeegyeztethetőnek a diagnosis el
hallgatását. Az orvosok elfogadták, 
hogy a feleség átvette a felelősséget, a 
beleegyezési nyilatkozatot is ő írta alá.

Bizonyos, hogy műtét nélkül TM 
nem élt volna további 9 évig, de az 
ism ert szövettani lelet birtokában az 5 
éves túlélés m űtéttel sem több, m int 
30-40%. A kilátásokat rontotta, hogy 
az író a m űtét után néhány héttel is
mét dohányzott. Szerencsés gyógyu
lásának köszönheti az irodalom a 
„Doktor Faustus” befejezését.

Holländer Erzsébet dr.

EGON
SÍ AEGON ÉLET DIVÍZIÓ SENIOR KOCKÁZATELBÍRÁLÓT KERES.
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• döntésképesség,
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Quo vadis „suprem a lex”?

T. Szerkesztőség! Pár évvel ezelőtt még 
minden más volt. Volt időnk vizitelni, 
amikor részletekbe menően megbe
széltük a beteg baját, figyelni tudtunk 
minden apró jelre, leletre, eltűnőd
tünk a nem illeszkedő adatokon, újra 
raktuk a mozaikot, utánanéztünk az 
esethez kapcsolódó szakirodalom
nak. Beszélgettünk egymással az ágy 
mellett az ágy melletti dilem m áink
ról, figyeltünk egymásra (orvosok és 
nővérek egyaránt,) de legfőképp a 
betegre: em beri kapcsolatunk volt 
egymással és a betegekkel. Ez az 
együtt gondolkodó együttélés szak
mai és em beri értelemben is gyógyí
totta a beteget, és összetartotta a gyó
gyító teamet. M indamellett ezen vizi
tek során gyakran éltük meg a felfe
dezés illúzióját, melyről legtöbbször 
kiderült, hogy valaki m ár „előttünk 
já rt”, de esetenként az is előfordult, 
hogy „valódi új” került a látóterünk
be. Az időtálló felfedezés élménye 
nagyon ritkán és nagyon keveseknek 
adatik meg, de a (vélt) lehetőség vará
zsa is felemelő érzés volt. Egyszóval: 
„tudom ányunk” a betegágy mellett 
szerzett élményből fakadt. Amúgy 
kívülről nézve nem  voltunk irigylésre 
méltóan gazdagok, de volt hitünk ab
ban, amit csináltunk. Amikor kiáll
tunk szakmai fórumokon, azt önm a
gunktól és azért tettük, m ert m on
danivalónk volt. Képzelt vagy valós 
új, de saját vélemény. Nem kívülről 
rendelték meg a tém át és a m ondani
valót, és nem fizettek a szereplésért.

Aztán m inden lassan megváltozott: 
„fontosabb dolgok” határozták meg 
előbb m indennapjainkat, majd foko
zatosan gondolkodásmódunkat, vé
gül morálunkat. Ma a gyógyításra va
ló hivatkozással HBCS pontokra 
vadászunk, és büszkeséggel tölt el 
bennünket a tudat, hogy osztályunk 
nyereséges, m ert az dolgozik jól és 
főképp hasznosan, aki sok pontot és 
pénzt hoz, aki pedig nem, az haszon
talan, sőt mi több, rossz orvos. Kinőtt 
közülünk a technokrata zsonglőr spe
cialista, aki virtuóz egy módszerben, 
naponta nagy számú vizsgálatot vagy 
beavatkozást végez, ezzel nagy hasz
not hajt a kórháznak és szakmai te
kintélyt vív ki önmagának. Az m ár

nagyon keveseket érdekel, hogy a na
ponta elvégzett nagyszámú vizsgálat 
esetleg tekintélyes hányadát talán el 
sem kellett volna végezni, vagyis az, 
hogy annak a betegnek valójában 
egészen más vizsgálatra lett volna 
szüksége betegsége tisztázása, gyó
gyulása érdekében. Aztán m aradtak 
néhányan olyan „csökkent értékűek” 
közöttünk, akik „csak” anamnézist 
tudnak felvenni és hozzá pontos fi
zikális statust adni, akik összes bajá
val együtt egészben próbálják látni 
betegüket. Az anamnézis, fizikális 
vizsgálat egyaránt csak 150-150 pon
tot ér, az is, amit nem  vagy hiányosan 
vettek fel, és az is, amivel tisztázták egy 
leletheggyel bíró többszörösen agyon
vizsgált beteg baját. Ha m ár ism ert a 
beteg baja, számos kiváló specialista 
között válogathat, ha azonban nem 
tisztázott a betegsége, akkor orvosra 
van szüksége. Utóbbiból jóval keve
sebbet fog találni. „Indication ist 
Wissenschaft, Operation ist Technik” 
-  m ondták a régiek a belgyógyász és 
sebész viszonyának általános jellem 
zésére, ma ez a „leértékelődött”, ál
talános szemléletű orvos és a „felérté
kelődött” specialista relációjában sem 
áll messze az igazságtól. Nem egyszer 
hallani az önfelmentő, magabiztos 
záró konklúziót: „Én a magam terü
letét kizártam”, értsd ezalatt: a m a
gam részéről befejeztem. És hogy a 
betegnek mi a baja valójában, az nem 
okoz lelkiismereti problémát. Aki a 
bajával a megfelelő specialistához 
került, annak nyert ügye van, aki nem, 
az könnyen rajtaveszthet.

Az intézményfinanszírozás mes
terségének profiszintű gyakorlása 
mellett, a körülmények lassan arra is 
rákényszerítenek bennünket, hogy 
megtaláljuk a m agunk financiális 
helyzetét jobbító kiskapukat. Egyik 
működő változat így fest: vedd célba a 
járóbeteg-szakrendelést, „termelj” ott 
m inél több pontot: azaz láss el minél 
több járó beteget, végezz vagy végez
tess el minél több és „értékesebb” 
vizsgálatot, m ert ezt a plusz teljesít
m ényt személyes jövedelemmé 
transzform álhatod. Más szóval: tölts 
minél több időt a járóbeteg-szakren
delésen, és minél kevesebbet a fekvő
beteg-osztályon. És mindezt nem  m o
rális silányságból teszed, hanem  a

megélhetésedért, kényszerből. Az ön
igazoló szakmai filozófia is megszüle
tett: ha nem  tudod a rád bízott 20-25 
fekvő beteget napi 1 óra alatt „ellátni”, 
akkor nézz szembe a tehetségtelen- 
séged tényével. Persze „el lehet látn i” 
fél óra alatt is egy egész osztályt, de el
látás és ellátás között különbségek 
vannak. És itt csak az orvoszakmai 
különbségekről beszélek, nem  az or
vossal m int emberrel szembeni elvárá
sokról. Kétségtelen tény, hogy bár
mennyi időt is fordítasz betegeid gyó
gyítására, senki nem fogja azt hiva
talosan sem megfizetni, sem szakm ai
lag elismerni. És megfordítva: ha el
mulasztod betegeidet meggyógyítani, 
akkor sem fogsz börtönbe kerülni. 
Egyetlen „lényegtelen” m egkülönböz
tetésben lehet részed: a betegek ra
gaszkodnak hozzád, vagy éppen el
menekülnek tőled.

Még nem  beszéltünk a ma tudom á
nyáról, a nemzetközi,,,világba-repítő” 
és egzisztenciát teremtő tudom ány
ról. Számos szintje, különböző kifino
mult megjelenési formája van. Az 
egyetlen közös nevező, ami mögötte 
áll: a Janus arcú gyógyszeripar m in
dent elsöprő hatalma. Részt vehetsz 
világrészeket átfogó megatrialekben, 
tekintélyes tiszteletdíjat kaphatsz 
mindezekért, elutazhatsz tengerentúli 
investigator meetingekre, lehetsz nem 
zeti koordinátor akár sorozatban is, 
mégsem teszel egyebet m int valaki 
más -  nem  is mindig túlságosan igé
nyes -  szellemi termékét szolgáló jól 
megfizetett bérm unkás maradsz. És 
miközben a betegek sorsát leíró 
Gauss görbét biztonsággal jobbra- 
balra tologatod, nem igazán tudod 
(mert nem  is tudhatod), hogy mit 
tegyél a konkrét beteggel. A betegség 
patofiziológiájára irányuló, betegori
entált klinikai kutatás lassan kihalt, 
helyét elfoglalta a term ékorientált tu 
domány, ahol már egyáltalán nem 
biztos, hogy a leghatásosabb, hanem 
inkább a legjobban dokum entált 
gyógyszer fogja kivívni az evidence 
based medicine jelzővel járó priori
tást, és az ezzel kapcsolt piaci előnyö
ket. Igaz, hogy ezen statiszta szere
pünkért gáláns fizetséget kapunk: 
költséges és értékes könyveket, m ű
szereket, kongresszusi és tanulmány- 
utakat, világlátást, ismeretségeket és 
ismereteket, azaz igazi értékeket. De a 
lényegen ez sem változtat; elvesztet
tük hivatásunk lényegét: m indennapi 
tevékenységünk, szellemi erőfeszíté
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sünk középpontjában többé nem  a 
beteggyógyítás áll. Mint a vizsgálatok 
ún. „kemény végpontjait” gyártó or
vos-munkások, önfeledten fogyaszt
juk  a különböző sym posium okon a 
lazacos szendvicset, boldogan sütké
rezünk januárban Monte Carloban, 
kiterm eljük sorainkból a kiosztott 
szerepekben tündöklő orvos-színé
szeket, akik rendezvényről rendez
vényre utaznak, az orvostudom ányt 
m ár csak a könyvtárból ism erik, be
teget m ár alig látnak, legfeljebb 
„ülőviziteken”. És közben folyton ro
hanunk, esetenként célprém ium ért 
rendeljük a gyógyszereket, cikkeket 
írunk és előadásokat ta rtunk , az esz
közül szolgáló funkciónkba annyira 
belefeledkezünk, hogy m unkatár
sainkkal m ár alig találkozunk. És 
közben elhisszük m agunkról, hogy 
tudósok vagyunk. Lehet, de kliniku
sok biztosan nem. Valamikor, nem  túl 
régen, az erejük teljében lévő orvosok 
szellemi energiájuk zömét a beteg
gyógyításra fordították, nem  szívta el 
őket a luxus kellékekkel, profi m ód

szerekkel dolgozó gyógyszergyári szu
pergépezet. M aradtak „csak” kliniku
sok és klinikai kutatók, és köztük még 
teremtek nagy egyéniségek. Lehet, 
hogy az volt nagyságuk legnagyobb 
titka, hogy korábban, csábításmentes 
időben éltek. Egy biztos, tőlünk na
gyon különböztek, és a betegeik szá
mukra egészen mást (többet) jelentet
tek. A mi betegeinknek mi jutottunk, 
és én nagyon nem szeretnék anonym 
beteg lenni a mai magyar egészség
ügyben. Pedig a mai nemzedék sem 
tehetségtelenebb vagy veleszületetten 
silányabb m int a korábbi. A körülm é
nyek változtak: az igények nőttek, a 
világ kitárult és felgyorsult, gazda
gabb választékot kínál, miközben 
egyéni, legális anyagi lehetőségeink a 
létm inim um ot sem fedezik. Ez tesz 
minket kiszolgáltatottá és sebezhető
vé. Sehol a világon nem dolgozik any- 
nyi orvos rangon aluli m unkakörben 
(orvoslátogatóként), mint itt Kelet- 
Európában, sehol másutt nem  rendel
kezik a gyógyszeripar annyi bérm un
kás klinikussal, mint éppen nálunk.

Mindkét oldal (az orvoslátogatók és 
klinikusok) helyzetét ezen kiszolgál
tatottságuk magyarázza. Éppen ezért 
a túlélés egyetlen eszköze a ma nyúj
totta „lehetőségek” között éppen ez az 
értéktorzult kényszerpálya. És éppen 
ezért kényes dolog róla beszélni, h i
szen nincs jobb alternatíva. A világ 
azon részén, ahol értékén jutalm az
zák az orvosi teljesítményt, a szerep
torzulások is jóval mérsékeltebbek.

Nem volt szándékomban senkit sem 
sérteni vagy kritizálni. Még csak jogom 
sincs rá, hiszen én is aktív részese 
vagyok (voltam?) ennek a világnak. Ta
lán ez az aktív részvétel teszi az elmon
dottakat hitelessé, és éppen ezért nem 
gondolja rólam az olvasó, hogy „sava
nyú a szőlő” élmény mondatta velem a 
fentieket. Csak annyit akartam jelezni, 
hogy bár sok mindent értek és tudomá
sul veszek a velünk történtekből, de 
nem tudok azonosulni mindezzel, és 
keresem az elvesztett hitem, a hitet ab
ban, amit nap mint nap teszek.

Simon Kornél dr.

További információ: 
BIOCHEMIE

1025 Budapest, Ferenchegyi út 13. 
Telefon/fax:

325-5984, 325-5985, 325-5986
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hypertonia
szívelégtelenség

myocardialis infarctus utáni állapot 
diabeteses nephropathia terápiájában

További inform ációval rendelkezésre  áll
a HUMAN Rt. G yógyszerism erte tő  O sztálya. 1107 B udapest Szállás u. 5 Tel.: 262-7772, Fax:262-3416
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Folytassa, Doktor úr!
Hat éve használom azAugmentint háziorvosi gyakorlatomban. A SmithKIine Beecham évtizedek óta áll 
a kutatás-fejlesztés élvonalában, melynek egyik fő eredménye a béta-laktamáz rezisztenciát legyőző 
Augmentin. Tudom, hogy a világ több, mint 100 országában törzskönyvezték{1). Ha új indikációban próbáltam 
ki a z Augmentint, több, mint 750 klinikai vizsgálat eredményeiből tájékozódhattam,l>. Számomra fontos, 
hogy a gyógyszer tisztaságát a gyártó szavatolja, hiszen a nem tökéletesen tisztított klavulánsavban vissza
maradó toxikus anyagok felelnek a gasztointesztinális mellékhatásokért. Az Alexander vizsgálat kimutatta, 
hogy a vizsgált oralis makrolid és béta-laktám antibiotikumok közül az Augmentin ma is hatékony, meg
bízható antibiotikum a bronchitisben, pneumoniában, otitisekben és sinusitisekben előforduló legfonto
sabb kórokozók ellen121. Bizalmamat az Augmentinben a sokéves saját tapasztalatommal alapoztam meg.

1. Data on file SmithKIine Beecham
2. Jones, R Diagn Microbiol Infect Dis. 1997 27. 21-28.

AUGMENTIN
klavulánsavval potencírozott amoxycillin

SmithKIine Beecham Kft. Pharma 
1023 Bp., Frankel Leó út 30 - 34. 

Teljeskörű információval készséggel állunk rendelkezésére
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GYÓGYSZER HÍRADÓ

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben
1998. február 1-től február 28-ig törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Hatóanyag(ok)
Készítmény neve Előállító Hatástani besorolásneve tart.

Baymycard cc 10 mg retard 
filmtabletta

Bayer nisoldipinum 10 mg Ca-csatorna blokkoló, 
vérnyomáscsökkentő-C7or

Baymycard cc 20 mg retard 
filmtabletta

Bayer nisoldipinum 20 mg
oZ,CI

Ca-csatorna blokkoló, 
vérnyomáscsökkentő-C7pr

Baymycard cc 30 mg retard 
filmtabletta

Bayer nisoldipinum 30 mg
oZ-CI

Ca-csatorna blokkoló, 
vérnyomáscsökkentő-
C7or

Vasopint 20 pg/ml injekció
i n fii 7i nn  07

Pint Pharma alprostadilum 20 pg/ml
oZ, Ci

egyéb szívgyógyszer

Serocryptin tabletta Serono bromocriptinum 2,5 mg nőgyógyászati
készítmény

Campto 40 mg/2 ml koncentrátum 
infúzióhoz

Rhone-Poulenc irinotecinum chloratum 40 mg/2 ml daganatellenes szer

Campto 100 mg/5 ml koncentrátum 
infúzióhoz

Rhone-Poulenc irinotecinum chloratum 100 mg/5 ml daganatellenes szer

Vasopint 500 pg/ml injekció
in fii 7i ó n  07

Pint Pharma alprostadilum 500 pg/ml egyéb szívgyógyszer
llUUZilUlU/Zi

Serophene tabletta Serono clomifenum citricum 50 mg nőgyógyászati
készítmény

Elo-Mel OP (postoperativ) infúzió, 
500 ml, üvegben

Fresenius elektrolitok - elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Elo-Mel OP (postoperativ) infúzió, 
500 ml, műanyagpalackban

Fresenius elektrolitok elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Elo-Mel OP (postoperativ) infúzió, 
1000 ml, műanyagpalackban

Fresenius elektrolitok — elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Ultravist 300 injekció, 20 ml Schering iopromidum - röntgenkontraszt-anyag
Ultravist 300 injekció, 100 ml Schering iopromidum - röntgenkontraszt-anyag
Ultravist 370 injekció, 50 ml Schering iopromidum - röntgenkontraszt-anyag
Colpo-Cleaner Jód pezsgőtabletta 
hüvelyöblítő oldat készítéséhez

Dolhay polyvidonum iodatum 500 mg nőgyógyászati 
fertőtlenítő szer

Decloban kenőcs Alcon-Cusi clobetasolum
propionicum

0,015g/30 g bőrgyógyászati
készítmény

Terbutalin AL retard kapszula Aliud terbutalinium sulfuricum 7,5 mg aszthma ellenes szer
Maxipime 500 mg injekció BMS cefepimum 500 mg beta-lactam baktérium 

ellenes szer
Maxipime 1 g injekció BMS cefepimum 1 g beta-lactam baktérium 

ellenes szer
Maxipime 2 g injekció BMS cefepimum 2g beta-lactam baktérium 

ellenes szer
Tarivid 400 filmtabletta Floechst ofloxacinum 400 mg baktérium ellenes szer
Colírcusi Chloramphenicol 0,5% 
szemcsepp

Alcon-Cusi chloramphenicolum 0,5% szemészeti készítmény

Elo-Mel isoton mit Glucose infúzió, 
500 ml üvegben

Fresenius elektrolitok elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Elo-Mel isoton mit Glucose infúzió, 
500 ml műanyagpalackban

Fresenius elektrolitok - elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Elo-Mel isoton mit Glucose infúzió, 
1000 ml műanyagpalackban

Fresenius elektrolitok ” elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Vancoled 500 mg por infúzióhoz Wyeth-Lederle vancomycinum 500 mg baktérium ellenes szer
Huma-lbuprofen filmtabletta Flumanpharma ibuprophenum 200 mg nem szteroid 

gyulladáscsökkentő-szer
Depo-Provera 150 injekció Pharmacia-

Upjohn
medroxyprogeszteronum
aceticum

150 mg nőgyógyászati
készítmény

Tagren filmtabletta Krka ticlopidinum 250 mg thrombocyta -  
aggregatio-gátló

Monopril 10 mg tabletta BMS fosinoprilum natricum 10 mg vérnyomáscsökkentő-szer
Monopril 20 mg tabletta BMS fosinoprilum natricum 20 mg vérnyomáscsökkentő-szer
Atrovent 0,03% orrspray Boehringer

Ingelheim
ipratropium bromatum 0,03% allergia ellenes szer

Profenid por im. injekció Rhone-Poulenc ketoprofenum 100 mg nem szteroid 
gyulladásgátlószer
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Készítmény neve Előállító
Hatóanyag(ok)

neve tart.
Hatástani besorolás

Profenid 100 mg por infúzióhoz Rhone-Poulenc ketoprofenum 100 mg nem szteroid 
gyulladásgátlószer

Profenid 100 mg filmtabletta Rhone-Poulenc ketoprofenum 100 mg nem  szteroid 
gyulladásgátlószer

Elo-Mel semiton mit Glocuse 
infúzió, 500 ml üvegben

Fresenius elektrolitok - elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Elo-Mel semiton mit Glocuse 
infúzió, 500 ml műanyagpalackban

Fresenius elektrolitok — elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Elo-Mel semiton mit Glocuse 
infúzió, 1000 ml műanyagpalackban

Fresenius elektrolitok “ elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Elo-Mel isoton infúzió, 500 ml 
üvegben

Fresenius elektrolitok — elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Elo-Mel isoton infúzió, 500 ml 
műanyagpalackban

Fresenius elektrolitok elektrolit egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Elo-Mel isoton infúzió, 1000 ml 
műanyagpalackban

Fresenius elektrolitok - elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Spersadex Comp szemcsepp Ciba Vision dexamethasonum
chloramphenicolum

5 mg 
25 mg

szemészeti készítmény

Elo-Mel basis mit Glucose infúzió, 
500 ml üvegben

Fresenius elektrolitok - elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Elo-Mel basis mit Glucose infúzió, 
500 ml műanyagpalackban

Fresenius elektrolitok — elektrolit-egyensúlyt 
befolyásoló készítmény

Aspirin pezsgőtabletta Bayer acidum acetylsalicylicum 500 mg láz- és fájdalomcsillapí- 
tó-szer

Alprazolam-Merck 0,25 mg tabletta Merck alprazolamum 0,25 mg anxiolyticum
Alprazolam-Merck 0,5 mg tabletta Merck alprazolamum 0,5 mg anxiolyticum
Alprazolam-Merck 1 mg tabletta Merck alprazolamum 1 mg anxiolyticum
Cystrin 3 mg tabletta Leiras oxybutinium chloratum 3 mg urológiai görcsoldó
Cystrin 5 mg tabletta Leiras oxybutinium chloratum 5 mg urológiai görcsoldó
Oftan Timolol 2,5 mg/ml egyadagos Santen OY timololum 2,5 mg/ml szemészeti készítmény

Oftan Timolol 5 mg/ml egyadagos Santen OY timololum 5 mg/ml szemészeti készítmény

Roferon-A 3 millió NE/0,5 ml 
előre töltött fecskendő

Roche interferonum alfa-2a 3 mio 
NE/0,5 ml

im m unm oduláns anyag

Roferon-A 4,5 millió NE/0,5 ml 
előre töltött fecskendő

Roche interferonum alfa-2a 4,5 mio 
NE/0,5 ml

im m unm oduláns anyag

Roferon-A 6 millió NE/0,5 ml 
előre töltött fecskendő

Roche interferonum alfa-2a 6 mio 
NE/0,5 ml

im m unm oduláns anyag

Roferon-A 9 millió NE/0,5 ml 
előre töltött fecskendő

Roche interferonum alfa-2a 9 mio 
NE/0,5 ml

im m unm oduláns anyag

Gilucor 80 mg tabletta Solvay sotalolium chloratum 80 mg beta-receptor blokkoló
Gilucor 160 mg tabletta Solvay sotalolium chloratum 160 mg beta-receptor blokkoló
Movalis 15 mg tabletta Boehringer

Ingelheim
meloxicamum 7,5 mg nem  szteroid 

gyulladásgátlószer
Movalis 15 mg tabletta Boehringer

Ingelheim
meloxicamum 15 mg nem  szteroid 

gyulladásgátlószer
Mo valis 15 mg végbélkúp Boehringer

Ingelheim
meloxicamum 15 mg nem szteroid 

gyulladásgátlószer
Meloxicam 7,5 mg tabletta Boehringer

Ingelheim
meloxicamum 7,5 mg nem szteroid 

gyulladásgátlószer
Meloxicam 15 mg tabletta Boehringer

Ingelheim
meloxicamum 15 mg nem szteroid 

gyulladásgátlószer
Meloxicam 15 mg végbélkúp Boehringer

Ingelheim
meloxicamum 15 mg nem szteroid 

gyulladásgátlószer
Zinacef 250 mg injekció (oldószer 
nélkül)

Glaxo- 
Wellcome

cefuroximum 250 mg baktériumellenes szer

Zinacef 750 mg injekció (oldószer 
nélkül)

Glaxo-
Wellcome

cefuroximum 750 mg baktériumellenes szer

Imovane M 7,5 mg tabletta Rhone-Poulenc zopiclonum 7,5 mg altatószer
Ilomedin 50 pg injekció infúzióhoz Schering iloprostum 50 pg trombocytaaggregatiót 

gátló szer
Ilomedin 100 pg injekció infúzióhoz Schering iloprostum 100 pg trombocytaaggregatiót 

gátló szer

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)
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Az Ember végül felegyenesedett, 
és megjelent a fájdalom.

Diclofenac Duo Pharmavit 75 mg kapszula
A L E G G Y O R S A B B  R E T A R D
A Diclofenac Duo Pharmavit 75 mg kapszula, a jól bevált és a vilá
gon leggyakrabban alkalmazott nemszteroid gyulladásgátló 

hatóanyag, a diclofenac legmodernebb formulája. Hatása hamar jelentkezik és 
12 órán át tart, így betege egyetlen kapszula bevételével a napját fájdalom- 
mentesen, felegyenesedve töltheti el, vagy nyugodtan pihenheti végig az éjszakát.
Részletes tájékoztatást az alkalmazási előirat tartalm az. További információ kérhető: Pharmavit Rt., Veresegyház, Lévai u. 5. Tel.: 06 (28) 385 960



HÍREK

A Petz Aladár Megyei Kórház, Győr, gyer
mekszemészete jubileumi emlékülést tart 
a Gyermekszemész Baráti Társaság ülésé
vel egybekötve.
Időpontja: 1998. május 29. 10 óra 
Helye: Petz Aladár Megyei Kórház, Győr 
Győr, Vasvári Pál u. 2. A épület Előadó
terme
Ülés szervezője: dr. Bedő Kornélia 
Tel.: 96/418-244/1472-es mellék

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház és a 
Magyar Gerontológiai Társaság 1998. 
május 21-én, csütörtökön, 14.00 órától 
„Vizeletincontinentia idős korban” cím
mel tudományos ülést rendez (Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1.)
Üléselnökök: dr. Szüle Endre, 

dr. Vértes László 
Megnyitó: dr. Meskó Éva
Köszöntő: dr. Szabadfalvy András
Üdvözlések: prof. dr. Iván László, 

prof. dr. Lipcsey Attila
Előadások:
dr. Klauber András: A katheterezésekről 
dr. Szüle Endre: Az urodynamiás vizsgála
tok jelentősége az urológiai gyakorlatban 
dr. Acs Nándor, dr. Matányi Sándor: Uro
genitalis atrophia idős nőkön, a kezelés 
lehetőségei
dr. Fontányi Zoltán, dr. Matányi Sándor: 
Idős nők urogenitalis reedükációja 
dr. Vértes László: Vizeletincontinentia ge
riátriái osztályra kerültek beutalóján...

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Sebész 
Társaság Balassa János emlékelőadására, 
amelyet 1998. május 7-én csütörtökön
18.00 órakor tartunk Budapesten, a VIII. 
kér. Nagyvárad tér 4. sz. alatt (Semmel
weis OTE Elméleti tömb, Díszterem) 
Felkért előadó: Dr. Flautner Lajos 
Az előadás címe: Balassa Jánostól nap
jainkig: a pancreas sebészet 150 éve

Meghívó

Szent János Kórház Tudományos Bizott
sága és a HIETE Családorvosi Tanszék,
tisztelettel meghívja önt és munkatársait 
tudományos ülésére.
Helyszín: Szent János Kórház Nagy 
Előadó terem
Ideje: 1998. május 21.13.30-16.00 
Moderátor: Dr. Harmos Géza orvos-igaz
gató (osztályvezető főorvos)
Program:
1. Megnyitó: Dr. Kovács József (Szent 
János Kórház)
2. Dr. Kovács Gergely (Budavári Önkor
mányzat Egészségügyi Szolgálata): Neph- 
rológia az alapellátásban.
3. Dr. Révai Tamás (Szent János Kórház): 
Nephrológiai ambulantia feladata és mű
ködése.
4. Dr. Polner Kálmán (Szent Margit Kór
ház): Szent Margit Kórház Nephrológiai

Osztályának működése, diagnosztikus és 
terápiás lehetőségei.
5. Dr. Járay Jenő (SOTE Transzplantációs 
Klinika): Transzplantációs aktivitás.
6. Dr. Alföldi Ferenc (SOTE Transzplan
tációs Klinika): A transzplantációval kap
csolatos etikai és jogi kérdések.
7. Dr. Lázár Norbert (SOTE Transzplan
tációs Klinika): Vese biopsia szerepe a 
diagnosztikában.
8. Dr. Csúz Gábor (Szent János Kórház): 
Vesefunkciót támogató urológiai beavat
kozások.
9. Dr. Kiss Zoltán (MSD Kft.): Bizonyított 
therapiás lehetőség a nephropathiában.
10. Megbeszélés
11. Tesztvizsga
HIETE Családorvosi Tanszék a tudo
mányos programon megjelent háziorvos 
kollégák részére a tesztvizsga megírása 
után, regisztrációs díj befizetését követő
en 2 kredit pontot ad.
A rendezvényt az MSD Kft. támogatja.

A Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsi- 
linszky Kórház Tudományos Bizottsága
1998. május 21-én 14 órakor tudományos 
ülést rendez a Kórház Tanácstermében. 
Üléselnök: Dr. Papp László főigazgató 
Előadó: Dr. László Ádám osztályvezető 
főorvos az orvostudományok kandidá
tusa
Előadás címe: Az inhalációs altatószerek 
hatása terhes méhizomszövet kontrakciós 
aktivitására és calcium-anyagcseréjére.

A Fővárosi Szent János Kórház Tudo
mányos Bizottsága 1998. május 28-án 14 
órakor tudományos ülést szervez. A 
tudományos ülés helye a kórház nagy 
előadóterme (Bp. XII., Diósárok u.l.).
Az ülés témája: A neuropsychiatriai be
tegségek korszerű therápiája Szenvedély
betegségek és következményeik. 
Üléselnök: Prof. Dr. Lipcsey Attila 
Program:
1. Prof. Dr. Lipcsey Attila: A Szent János 
Kórház Ideg-elme Osztályának hazai és 
nemzetközi szerepe.
2. Dr. Grynaeus Tamás: A Lyme-kór elő
fordulása egy fiatal populációban.
3. Dr. Fehér Ágnes: Egy fontos betegség, a 
PMD klinikai képének módosulása.
4. Dr. Nagy Endre: A neurológia izgalmas 
problémája: a Gilles de la Tourette-synd- 
roma.
5. Dr. Sági Sarolta: A korszerű neuro-ra- 
diológia szerepe a Szent János Kórház
ban.
6. Dr. Huszár László: A sexualfarmakoló- 
gia psychiátriai vonatkozásai.
7. Dr. Győrvári Katalin: Clozapin therapia 
külföldön és intézetünkben.
8. Dr. Juhász Krisztina: A szenvedély
betegségek klinikuma és korszerű thera- 
piája.
9. Dr. Udvarhelyi Pál: Csoport psycho- 
therapia szenvedélybetegekkel.
10. Dr. Vadász Gizella: Az alkoholbeteg
ségek patológiája.

Meghívó

A Magyar Orvostudományi Társaságok 
és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 
1998. évi interdiszciplináris fórumsoroza
tának következő programját a Magyar 
Atherosclerosis Társasággal és a Magyar 
Stroke Társasággal közös szervezésben 
rendezi „Érfaltól az érfalig... Az 
ENDOTHEL szerepe az érbetegségekben” 
címmel, amely egyben az I. Endothel 
Szimpózium.
A fórum elnökei:
Dr. Romics László, a Magyar Atheroscle
rosis Társaság elnöke 
Dr. Nagy Zoltán, a Magyar Stroke Társa
ság elnöke 
A fórum szervezője:
Dr. Császár Albert a Magyar Atheroscle
rosis Társaság főtitkára 
Időpont:
1998. május 22. (péntek)
8.30-17.00 óra 
Helyszín:
MTESZ, Székház I. em. 135. terem 
(1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) 
Program:
8.30 Megnyitó
8.45 Rubányi G. (Division of Vascular and 
Endothelial Research, San Pablo, USA): Az 
endothelsejt funkciója normális és 
pathologias körülmények között
9.30 Szollár L., Koller Á., Rischák K., 
Böröcz Z., Belovai L., Ungváry Z., Tornóci 
L. (SOTE Kórélettani Intézet): Homocisz- 
tein és atherosclerosis -  endothel táma
dáspont -  pro és kontra
Rischák K., Böröcz Z., Belovai L., Ungváry 
Z., Tornóci L., Szollár L. (SOTE Kór
élettani Intézet): Homocisztein és athero
sclerosis -  ajánlott mérőmódszer 
Böröcz Z., Rischák K, Belovai L., Ungvári 
Z., Tornoci L., Szollár L. (SOTE Kórélet
tani Intézet): Homocisztein és atheroscle
rosis -  endothel támadáspont -  thrombo- 
gen tényezők?
Belovai L., Rischák K., Böröcz Z., Ungváry 
Z., Tornóci L., Szollár /.: (SOTE Kóréletani 
Intézet): Homocisztein és atherosclerosis 
-  endothel támadáspont -  táplálkozási 
tényezők?
Ungváry Z., Koller Á., Rischák K., Böröcz 
Z., Belovai L., Tornóci L., Szollár L. (SOTE 
Kórélettani Intézet): Homocisztein és 
atherosclerosis -  endothel támadáspont -  
no független mechanizmus?
10.10 Szünet
10.20 Rosivall L. (SOTE Kóréletani Inté
zet): Az afferens arteriola permabilitásá- 
nak szerepe a glomeruláris filtráció sza
bályozásában
Hamar P. (SOTE Kórélettani Intézet): Az 
endothelium károsodása renális trans- 
plantátumban
Koller Á. (SOTE Kórélettani Intézet): Az 
endothelium pathológiás működése ma
gas vérnyomásban
Losoncy Gy. (SOTE Kórélettani Intézet): 
Érfalkárosodás endotoxaemiaban 
Molnár M. (SOTE Kórélettani Intézet): Az 
endothelium szerepe a preeclampsia pa- 
thogenesisében
11.20 Hably Cs. (SOTE Élettani Intézet), 
Vág J. (SOTE Konzerváló Fogászati 
Klinika), Csabai Zs., Bartha J.: Az oci 
receptorok szerepének vizsgálata a nitro

1130



gén monoxid szintézis gátlásával kiváltott 
vazokonstrikcióban sódepletált patkány
ban
Koltai M. Zs., Kocsis E., Pósa L, Pogátsa G. 
(Országos Kardiológiai Intézet): A vascu
laris endothel dysfunctio oka cukorbeteg
ségben csak a hyperglycaemia?
Dörnyei G., Monos E. (SOTE Kinikai 
Kísérleti Kutató -  II. sz. Élettani Intézet), 
Kaley G. (New York Medical College, 
Department of Physiology, Valhalla, 
USA), Koller Á. (SOTE Kórélettani Inté
zet): Az endothelium szerepe a vázizom 
venulák tónusának szabályozásában 
Dézsi L, Szentiványi M., Dörnyei G., 
Löwenstein L., Monos ü.JSOTE Klinikai 
Kísérleti Kutató -  II. sz. Élettani Intézet): 
Endothelialis mechanizmusok mesente- 
riális értónus szabályozásában 
Mózes G., O’Brien T, Kulió 1. (SOTE II. sz. 
Pathologiai Intézet): Rekombinans endo
thelialis eredetű nitrogén-oxid szintetáz 
gén adenovirus által történő átvitele az 
endotheliumba
12.30 Kávészünet
13.00 Zsáry A.: Quinapril kezelés hatása 
az endothel diszfunkcióra -  az ACE-gátlás 
új szerepköre
13.20 Kovács /., Tarján ]., Farkas A. (Vas 
megyei Markusovszky Kórház): Primer 
hypercholesterinaemiás betegek endothel 
functiójának vizsgálata 
Nagy L., Tarján /., Szabó E, Németh L., 
Rőth E. (Vas megyei Markusovszky Kór
ház): Oxidativ stress és az endothel func
tio
Szegedi Gy. (DOTE II. sz. Belgyógyászati 
Klinika): Endothel sejtaktivációs marke
rek poliszisztémás autoimmun kórképek
ben
Császár A., Romics I. (SOTE II. sz. 
Belgyógyászati Klinika): Az angiotenzin 
konvertáló enzim genetikai polimorfiz
musának szerpe különböző érbetegségek
ben
Nemes A. (SOTE Szív- és Érsebészeti Kli
nika): Az endothel szerepe az érsebé
szetben 
14. 20 Szünet
14.30 Nagy Z. (OPNI Agyérbetegségek 
Országos Központja): Az endothelium 
szerepe az agyi homeostasis fenntartá
sában
Kolev K., Machovich R. (OPNI Agyér
betegségek Országos Központja, SOTE 
Orvosi Biokémiai Intézet): Fibrinolyticus 
enzymek hatására kialakuló vér-agy gát 
károsodás

Skopál J. (OPNI Agyérbetegségek Orszá
gos Központja): Az agyi endothel sejt rész
vétele a complement fehérjék expressió- 
jában
Szegedi N. (OPNI Agyérbetegségek Orszá
gos Központja): Van Willebrand faktor, 
mint az endothel károsodás markere 
ischaemiás stroke-ban 
Hortobágyi T. (OPNI Agyérbetegségek 
Országos Központja): Apoptosis és anti- 
apoptosis stratégiák stroke modellben 
Bori Z. (OPNI Agyérbetegségek Országos 
Központja): Lp(a) phenotypustól függő 
PAI-1 mRNA expressio agyi endothel sejt 
tenyészetben
Pongrácz E. (MII Központi Honvéd
kórház), Tordai A. (Országos Haematho- 
logiai és Immunológiai Intézet), Csornai 
M. (Hollós József Kórház — Rí), Nagy Z. 
(OPNI Agyérbetegségek Országos Köz
pontja): A thrombocyta GP Hb/IIIa poli
morfizmus a fiatalkori ischaemias stroke 
új rizikófaktora
15.40 Tóth M. (SOTE Szív- és Érsebészeti 
Klinika): Az endothelinek szerepe a kar- 
diovaszkuláris regulációban 
Tóth M., Kukor Z., Sahin-Tóth M. (SOTE 
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és 
Pathobiokémiai Intézet): A humán pla
centa endothelialis nitrogén oxid szintáz 
aktivitásának szabályozása 
Székács B., Vajó Z., Vaslaki L., Dachman 
W., Nagy V, Várbíró S. (SOTE II. sz. 
Belgyógyászati Klinika, Sopron Erzsébet 
Kórház): Glomerularis endothel válaszok 
klinikai-kísérletes vizsgálata
17.00 Zárszó
Interdiszciplináris rendezvényeink a 
HIETE hivatalos elismerése alapján to
vábbképzésnek minősülnek.
A családorvos résztvevők érvényes teszt
vizsga esetén 5 kreditpontot kapnak a 
HIETE Családorvosi Tanszékkel egyet
értésben. A tesztvizsga ára: 1 500,- Ft.
A rendezvénnyel kapcsolatosan további 
felvilágosítással a Magyar Orvostudomá
nyi Társaságok és Egyesületek Szövetsége 
(MOTESZ) Szervezési, Igazgatási és Kül
ügyi Osztálya készséggel áll rendelkezésre 
(telefon: 312-3807, fax: 183-7918,
E-mail: motesz@elender.hu).

A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikája
Cserháti István professzor, néhai tan

székvezető emléke előtt tisztelegve 1998. 
október 16- 17-én hatodik alkalommal 
rendezi meg a Fiatalok Tudományos Fó
rumát.
A konferenciára a belgyógyászat, illetve 
annak határterületeivel kapcsolatos kuta
tási eredményeket ismertető előadások
kal jelentkezhetnek 35 évnél nem idősebb 
orvosok, kutatók, illetve kiemelkedő tu
dományos diákköri munkát végző hall
gatók.
Az országos szintű rendezvény célja a 
fiatalok tudományos munkájának előse
gítése. A bemutatásra kerülő munkákat a 
tudományág jeles hazai képviselői bírál
ják el, a legjobb munkák díjazásra kerül
nek.
Az előadáskivonatok formátuma a követ
kező:
Cím (végig nagybetűvel)
Szerző(k) neve (vezetéknév, majd a ke
resztnév első betűje)
Az első szerző munkahelye 
Az előadás rövid összefoglalása (maxi
mum 150 szó)
Az absztraktokat legkésőbb 1988. június 
26-ig kérjük eljuttatni a következő címre: 
SZOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika, 6701 
Szeged, Pf. 480. A borítékon kérjük feltün
tetni: „Cserháti István Emlékülés”

Megjelent a Magyar Orvosírók és Képző
művészek körének II. antalógiája „Víz
parton” címmel, amelyben a Balatonszár
szói Kongresszusukon elhangzott írások 
(versek, novellák, elbeszélések, életké
pek), valamint képek, szobrok, képzőmű
vészeti alkotások adnak sokszínű képet 
munkánkról, életünkről és kollegáink 
tevékenységéről.
Érdeklődni dr. Fodor Etelkánál a 
291-001 lRI-i vagy 06/89/354-310 otthoni 
számon lehet.

Belvárosi magánorvosi rendelőmben heti 
egy-két napra rendelési lehetőséget biz
tosítanék. Tel: 06-20-780-420.

Budán (XI. kér) igényesen berendezett 
orvosi rendelőben helyiségek kiadók.
Tel.: 06/30/326-283,204-0904.

Kórházak, egészségügyi intézmények, tudományos társaságok

sza k m a i p rogram ja it, v a la m in t e g é sz sé g ü g g y e l, 
o rv o stu d o m á n n y a l k a p cso 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 sm e n te se n  k özö ljü k
az Orvosi Hetilap elóTizetői részére.

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

Budai MÁV Kórház főigazgató főorvosa 
(1528 Budapest, Szanatórium u. 2/a) pályá
zatot hirdet megüresedett orvosi állások be
töltésére, pályakezdő vagy szakvizsga előtt 
állók részére a Pulmonológiai osztályra. 
Pályázathoz kérjük mellékelni:
- részletes szakmai önéletrajz,
- diploma másolat
- egyéb képesítést igazoló oklevelek máso
lata
Bérezés a Kjt. szerint. MÁV 100%-os sza
badjegyet biztosítunk.
Felvételnél feltétel egy nyugati nyelv isme
rete és számítógépes felhasználói tudás.

Tallósy Imre dr. 
főigazgató főorvos

A pápai Gróf Esterházy Kórház-Szakambu
lancia orvos-igazgatója pályázatot hirdet az 
Intézet Belgyógyászati osztályán 2 fő  szak
orvosi állás betöltésére.
-  Rehabilitációs gyakorlattal rendelkezők 
előnyben részesülnek,
- pályakezdők is pályázhatnak,
- külföldön szerzett diploma és szakképe
sítés esetén feltétel a honosítás.
Bérezés: megegyezés szerint.
Elhelyezés: Orvosszállón férőhely biztosítá
sával.

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 Bu
dapest, Ráth György u. 7-9.) pályázatot 
hirdet az Intézet Központi Aneszteziológiai 
és Intenzív Terápiás Osztályára aneszte
ziológus szakorvosok részére.
Feltétel:
-  anaestheziológiai és intenzív terápiás 
szakvizsga, vagy legalább 3-4 éves szakmai 
gyakorlat
-  nyelvismeret
-  önéletrajz
-  hozzájárulás ahhoz, hogy az illetékes bi
zottság a pályázati anyagot megismerje 
Bérezés megállapodás szerint.
A pályázatot a Népjóléti Közlönyben tör
ténő megjelenésétől számított 30 napon be
lül az Országos Onkológiai Intézet főigaz
gatójának kell benyújtani.

A Népjóléti Minisztérium Világbanki, 
Phare és Segélykoordinációs Irodája mun
katársat keres szerződéses jogviszony kere
tében Egészségügyi Szolgáltatások és Me
nedzsment Projekt Másodlagos Megelőzés 
Emlőszűrési Alprogram minőségellenőrzési 
konzulensi-feladatok ellátására.
A jelölttel szemben támasztott kívánalmak:
- radiológiai szakképzettég
- jártasság a mammográfia szűrési alkalma
zásában
- jártasság a mammográfiás emlőszűrés in
terdiszciplináris diagnosztikai gyakorlatá
ban

- oktatási gyakorlat a szűrési mammográfia 
területén
- tájékozottság a mammográfiás emlőszű
rés nemzetközi gyakorlatában
- aktív angol nyelvtudás.
Szakmai önéletrajzot leinformálható refe
renciák megjelölésével a Népjóléti Miniszté
rium Világbanki, Phare és Segélykoordi
nációs Irodájának kell küldeni.
Beküldési határidő: 1998. május 15.
Cím: 1023 Budapest, Frankel Leó u. 30-34.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást 
lehet kérni:
dr. Hoffmann Andrea (tel.: 345-0826), vagy 
dr. Döbrőssy Lajos (06-20-429 575)

Csólyospálos Községi Önkormányzat pályá
zatot hirdet háziorvosi állásra. Feltételek: 
vállalkozásban, területi ellátási kötelezett
séggel, saját gépkocsi.
Pályázati feltételek:
- 6/1992. (III. 31.) NM rend. szerint,
- belgyógyász, vagy belgyógyász és gyer
mekorvos szakvizsga előny,
-  helyben lakás.
Csatolandó:
- szk.-t igazoló okirat másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi önéletrajz. 
Határidő: a Népjóléti Közlönyben való meg
jelenéstől számított 15 nap.
Egyéb információk:
-  szolgálati lakás biztosított,
-  az álláshely azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható és további informá
ció: Csányi Mihály polgármester,
Tel.: 77/486-057, vagy 77/486-049.

HELICOBACTER PYLORI ?
ambulanter alkalmazható
megbízhatóan ismételhető 
Endoszkópos vizsgálatoknál 
azonnali tájékoztatást nyújt

J A T R O teszt
Procter and  G am ble Pharm aceutical G m bH -G erm any

N em zetközileg  ism ert! H ivatkozni lehet rá!

Kis költséggel hasznos segítség a gyógyszerrendelésben 
a további vizsgálatokban 
a kórházi felvétel mérlegelésében

a kö ltség ek  c sö k k e n té sé b e n  
a z  In té z m é n y  g a zd á lk o d á sá b a n

Tájékoztatás:
Tel./Fax: 06-1-388-9774

Marex Külkereskedelmi Cég
1036 Budapest, Árpád fejedelem út 55/a
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Gasztroenterológiai Világkongresszus
jes részvételi költségét! (1998.szeptember 6-11.)

Kérjük, figyelje az Orvosi Hetilap további számait is. Kéthetenként újabb kérdéssort talál, összesen hármat 
(a közbeeső heteken megismételjük az előző számban feltett kérdéseket).
A beküldési határidő: 1 998 . május 31., eddig a napig kell eljuttatni a három quiz megfejtését az alábbi 
címre: Richter Gedeon Rt. Marketing Főosztály, Budapest 10, Rt. 3 7 , 1475 . A válaszok beküldői közül 
a 30 legtöbb pontszámot elért megfejtőt vacsorára hívjuk meg, ahol közjegyző jelenlétében kisorsoljuk a szeren
csés nyertest, aki a Richter Gedeon Rt. költségére vehet részt Bécsben a Gasztroenterológiai Világkongresszuson. 
A Quamatel-quiz eredményét és az utazást elnyerő megfejtő nevét a 35. számban tesszük közzé, természetesen 
a vacsorán résztvevőket és a nyertest még előbb, külön is értesítjük.

1. KÉRDÉSSOR

Az alábbi kérdésekre egy helyes 
válasz van. Ennek a kezdőbetűjét 
kell a kérdés sorszámának 
megfelelő négyzetbe beírni.
A beírt betűk egy szót alkotnak, 
kérjük, ezt küldje be!

1 .  A g y o m o rv é rzé s  en d o szk ó p o s  
o sz tá ly o zása  (szerzői név)

2 .  P rim aer- és  secundoer b iliaris cirrhosis 
e lk ü lö n íté sé re  szo lgáló  v iz sg á la t, 
m ely  a m itochondrium ok  belső  
lipop ro te in  m em b rán ja  e llen  te rm e lő d ö tt 
e lle n a n y a g o t m u ta tja  ki

3 .  L ym phom a-típus, m ely b en  a  H. pylori 
e rad ik ác ió  te ljes g y ó g y u lás t h o z h a t

4 .  A kut colon p seudoobstructio  
(szerzői név)

5 .  A p o rtá lis  n yom ás c sö k k en té sé re  
szo lgáló  e ljá rá s  (... stent)

6. Funkcionális bé lb e teg ség

7 .  A co lorecta lis  ca rc inom ák  k ö z ism ertebb  
s tád iu m b eo sz tá sa  (szerzői név)

8. C ro hn -be tegség  m ásik , leg g y ak o rib b  
lo k a lizác ió já ra  u ta ló  n eve

9 .  T ü k ö rfo rd ítá sb an : d ió tö rő  nyelőcső

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

Orvoslátogató Hálózat: 431-4010 • Orvostudományi Főosztály: 431-5780 Quamatel



aeroszol
életm entő angina pectorisos roham ban  
gyorsan kialakuló hatás 

■ kényelm es alkalm azás 
jól tolerálható

{■ hazai gyártású környezetbarát te rm ék

x-os életmentő
Részletes információt lásd az alkalmazási előiratban

%EGIS

Egis Gyógyszergyár Rt.



K Z  ]L E M É N '
Az EGIS Gyógyszergyár Rt. a Colfarit® 

Körlevél válasz-levelezőlap 
visszaküldői között 

a meghirdetés szerint értékes 
vásárlási utalványokat sorsolt ki. 

A közjegyző előtt (közjegyzői okirat szám: 14/1998) 
1998. április 2-án megtartott sorsolás eredménye:

Az egyenként 20 000 Ft értékű 
ajándékkosár nyertesei:
1. Dr. Viczián Edit, Budapest IX.
2. Dr. Hugyák József, Siófok
3. Dr. Vánkos László, Tata
4. Dr. Chappon András, Szeged
5. Dr. Debreczeni Kálmán, Győr

A szerencsés nyerteseknek szívből gratulál az EGIS Gyógyszergyár Rt. Marketing Igazgatóság

OH-QUIZ

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

Indoklások:

LXXIII/1. B. Bár a terhesség alatt az anya dohányzása károsít
hatja a placenta vascularisatióját és a gestatióhoz 
viszonyítva alacsony a születési súly, az első 
trimesterben spontán abortusz következhet be, 
és megnő a perinatalis mortalitás is, a congeni- 
talis szívbetegség kockázata nem emelkedik meg. 
Az első trimesterben elszenvedett rubeola esetén 
gyakori a pulmonalis valvularis stenosis, ductus 
arteriosus persistens az újszülöttben. Diabete- 
sekben, alkoholistákban és congenitalis szívbe
tegségben szenvedő nők esetén is megnő a koc
kázat congenitalis szívbetegségre.

LXXIII/2. D. Annak ellenére, hogy az angiotensin II az egyik 
leghatásosabb vasoconstrictorként ismert, domi
nans hatása a vérnyomásra valószínűleg az aldos- 
teron secretio stimulálásán, a só és vízháztartás 
befolyásolásán keresztül érvényesül.

LXXIII/3. E. Pitvari septumdefectusban nem gyakori a bacte
rialis endocarditis.

LXXIII/4. C. Bár a nagy kamrai septumdefectusban nem 
gyakori a bacterialis endocarditis.

LXXIII/5. A. A sinustachycardia előfordulása nem jellemző 
digitalis intoxicatióban.

LXXIII/6. D. A terhesség első trimesterében, még mielőtt az 
intravascularis volumen nem nő meg, nem sú
lyosbodnak a mitralis stenosis tünetei.

LXXIII/7. E. A chinidin direkt (vagy vagolytikus hatással 
kombináltan) csökkenti a pitvari frequentiát.

Esetenként az AV csomón való ingerület-átve
zetést még gyorsíthatja. Pitvarfibrillatio során 
ilymódon a kamrai frequentia csökkentésében 
kevésbé hasznos, mint a felsorolásban szereplő 
többi gyógyszer (digoxin, propranolol, vera
pamil, diltiazem).

LXXIII/8. E. Rheumás láz recidívájának antibiotikus profi
laxisa csak a rheumás lázas anamnézisű, 35 évnél 
fiatalabb betegekben javasolt, -  idősebbekben 
csak az esetben, ha a streptococcus infectio nagy 
kockázatának van kitéve a vitiumos beteg, pl. 
iskoláskorú gyermekekkel foglalkozók, katona
ságnál vagy egészségügyben dolgozók esetén.

LXXIII/9. E. A tartós hatású nitrátok peripheriás venas 
dilatatiót okoznak, csökkentik a vénás vissza
áramlást, a preloadot. Ez hasznos olyan állapo
tokban, amikor emelkedett a balkamrai végdis- 
toles nyomás. Ugyanakkor a nitrátok redukál
hatják az afterloadot is. Dilatatióval járó car- 
diomyopathiákban is kedvező hatásuk lehet. 
Hypertrophiás obstructiv cardiomyophatiákban 
azonban a kamrai telődés rossz a gyenge dias
toles relaxatio következtében, a preload csökken
tése így káros.

LXXIII/10. C. Aorta stenosisban a legrosszabb a prognózis ak
kor, ha a pangásos szívelégtelenség tünetei mu
tatkoznak, ettől az időponttól számítva a túlélés 
átlagban két év. (A syncope és az angina jelent
kezésétől az átlagos túlélés 3-5 év. A szárblokk 
vagy az extrasystolia nem tekinthető prognosz
tikai mutatónak.)
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LXXIV. so ro za t

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

LXXIV/1. Az artériás vérnyomás modulálásában a legfonto
sabb tényező:
A) A verőtérfogat
B) a peripheriás vascularis resistentia
C) a kamrai contractilitas
D) a „preload”
E) a szívfrequentia

LXXIV/2. Negyvenéves nő, 10 éves nem kezelt hypertoniával, 
(100 Hgmm-es diastoles értékkel) kerül orvoshoz. Melyik lelet 
nem várható esetében?
A) EKG-n bal kamra hypertophia jele
B) arteriola szűkület a szemfenéki képben
C) előzményben myocardialis infarctus
D) serum creatininszint 3,5 mg%

LXXIV/3. A hideg-indukálta arterialis vasospazmusra érvé
nyes állítás, KIVÉVE:
A) a legtöbb esetben nincs kimutatható alapbetegség
B) a beta-blokkolók javítják a tüneteit
C) coronaria arteria spasmusban szenvedők esetén gyakoribb 

a Raynaud-tünetek előfordulása és a migraines fejfájás
D) a jelenség a bőr elfehéredésével kezdődik
E) kettős vak kontrollált vizsgálat a nifedipin kedvező hatását 

igazolta Raynaud-kórban

LXXIV/4. A dohányzás hatására vonatkozóan igaz:
A) csökkenti a HDL-szintet
B) coronaria spazmust okoz
C) nem befolyásolja a vérnyomást
D) a dohányfüst nikotintartalma a szívfrequentiát kissé növeli
E) a dohányfüst szénmonoxid-tartalma javítja az oxigénnek a 

szövetekhez való eljutását

LXXIV/5. A coronaria arteria bypass műtétre érvényes állítás:
A) a műtét mortalitása 3-5%
B) 20-30% a perioperatív infarktus arány
C) a betegek 90%-ában hatékonyan javítja a tüneteket
D) az első évben a graft occlusio aránya 10-20%
E) nem javítja az életkilátásokat a három coronaria-ér betegek

ben, akiknek kóros a bal kamra funkciójuk

LXXIV/6. Harminc év feletti egyénekben a hirtelen halálra vo
natkozóan igaz:
A) rendszerint akut myocardialis infarctus igazolható a háttér

ben
B) a betegek kisebb részében észlelhető coronaria-elváltozás
C) a reanimáltak 80%-ában egy éven belül megismétlődhet az 

attack
D) az esetek több mint 'A-ában pulmonalis eredetű a hirtelen 

halál
E) egyik állítás sem igaz

LXXIV/7. A digoxin hatásmechanizmusára érvényes:
A) centrálisán médiáit vagus hatáson és az AV-csomó vezetés 

meglassulásán alapul a hatás
B) rövidíti az AV-csomóban a refracter szak idejét
C) növeli a pitvari szövet refracteritását
D) lassítja az intrinsic sinus frequentiát

LXXIV/8. A procainamidra érvényes állítás:
A) a májban acetilálódik
B) chinidinszerű alfa-blokkoló hatása van
C) a procainamid-indukálta lupus érinti a tüdőt, agyat, vesét
D) a procainamiddal kezeltek 20%-ában antinuclearis antitest 

(ANA) pozitivitás alakul ki az első évben
E) egyáltalán nem kontraindikált adása veseelégtelenségben

LXXIV/9. A pericarditisre érvényes:
A) SLE-betegek 1-2%-ában fordul elő
B) rheumatoid arthritisben a pericarditis főleg akkor tapasz

talható, ha más szisztémás tünetek is észlelhetők a betegben
C) a Dressler-szindróma típusosán a myocardialis infarctust 

követő első 2-3 napban jelentkezik
D) a Dressler-szindróma refrakter nem steroid gyulladáscsök

kentőkre
E) a pericarditis gyakoribb sclerodermában mint SLE-ben

LXXIV/10. Az akut myocardialis infarctusban a streptokináz- 
zal végzett thrombolytikus therapiára jellemző:
A) nem okoz ritkábban allergiás reakciót, mint az urokináz
B) megfelelő időben alkalmazva javítja a hosszútávú túlélési 

arányt
C) i. v. alkalmazva is olyan effektiv, mint a direkt coronariába 

adott
D) Az i. v. streptokinázzal végzett thrombolysis hatásosabb, 
mint az i. v. adott szöveti plasminogen aktivátor

A megfejtések beküldési határideje 1998. május 15.
(A megfejtések levelezőlapon küldhetők be a Hetilap szerkesztőségébe: Budapest, Pf.: 94.1327)
A helyes választ beküldők között egy jutalomkönyvet sorsolunk ki.
A helyes megoldást (némi indoklással) a következő havi feladvánnyal együtt, a könyvet nyert kolléga nevét következő 
havi m ásodik számunkban közöljük.
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Tuberkulózis a XXI. század küszöbén

Hutás Imre dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest (igazgató: Magyar Pál dr.)

A szerző a tuberkulózis jelenkori történetének legjelen
tősebb hazai és nemzetközi eredményeit foglalja össze. 
Foglalkozik a tuberkulózis járványügyi helyzettel a világ
ban és Magyarországon, a legfontosabb kockázati té
nyezőkkel, beleértve esetleges genetikai károsodást, a 
rizikócsoportokkal, különös tekintettel a hazai rendkívül 
nagy regionális differenciára, keresve ennek magyaráza
tát, a járvány és szociális tényezők összefüggésével. 
Ismerteti a Mycobacterium tuberculosis diagnosztikájá
nak korszerű módszereit. Értékeli a hazai lakosságszűrés 
jelentőségét a tuberkulózis és a tüdőrák korai diagnosz
tikájában. Ismerteti a betegség kezelésének jelenlegi 
stratégiáját, az ellenőrzés mellett végzett rövid gyógy
szeres kezelés (DOTS -  directly observed therapy short 
cours) elveit és az ezzel elért nemzetközi eredményeket. 
A magyar surveillance program ezeket az elveket adap
tálja hazai körülmények között. A gyógyszerrezisztens 
törzsek kifejlődésének veszélyét és annak mechanizmu
sát taglalja, hazai és nemzetközi adatok alapján, feltéte
lezve, hogy a jövőben a tuberkulózis terápiájában gene
tikai módszerek is szerephez jutnak.

K u lcssza va k : tuberkulózis epidémia, gyógyszerrezisztencia, la
kossági szűrővizsgálatok

Az elmúlt évtizedekben a tuberkulózissal (a továbbiak
ban t.) kapcsolatosan szélsőséges nézetek láttak napvilá
got. A 60-as években világszerte, de főként a fejlett nyu
gati országokban olyan meggyőződés alakult ki, hogy a t. 
kérdés megoldott, a néhány szórvány esetért nem  érde
mes intézményeket, hálózatot fenntartani. A legdraszti- 
kusabb intézkedések éppen az Egyesült Államokban 
születtek, ahol m ár a 60-as években bezárták a tüdőosz
tályokat. Az elham arkodott ítélet nem volt új, m ert John 
Wheathy 1925-ben m ár úgy ítélte meg, hogy a „t. lassan, 
de biztosan kivész”, véleményét az angliai halálozás igen 
gyors csökkenésére alapozta. A másik szélsőségnek te
kinthető, mikor a 80-as évek végén, kétségtelen tényekre 
hivatkozva „új” t.-os járvány rémét festette fel a sajtó. 
Majd a következő, még napjainkban is visszatérő szél
sőség, az emberiséget fenyegető multirezisztens t. bacilus 
réme, a „harm adik járvány”.

A közvélemény és az orvostudomány fokozott figyel
mének köszönhető, hogy a t. kutatása új lendületet vett. 
Mind a betegség diagnosztikájában, m ind terápiájában,

A szerkesztőség felkérésére írt tanulmány

Orvosi Hetilap 1998,139 (19), 1139-1145.

Tuberculosis on the wake of the 21st century. The au
thor summarizes the most important results of the pre
sent history of tuberculosis obtained both in Hungary 
and abroad. He deals with the state of the art of the tu
berculosis epidemics all over the world and in Hungary, 
presenting also the potential genetic risks. He also dis
cusses the risk groups with special regard to the extre
mely large regional differences, searching for the under
lying causes, as well as to that of the relationships bet
ween the epidemic and the social factors. He reviews the 
up-to-date methods of the diagnostics of Mycobac
terium tuberculosis. He evaluates the significance of 
mass screening in the early diagnosis of tuberculosis and 
lung cancer in Hungary. He gives an overview of the cur
rent strategy of treatment, of the principals of directly 
observed therapy short course (DOTS) and the interna
tional results obtained. In the Hungarian surveillance 
programme, these principles are adapted under domes
tic conditions. Based on the data from Hungary and 
abroad, he presents the risk of development of mul- 
tidrug-resistant strains and the mechanism of their de
velopment, presuming that genetic methods will also 
play a role in the future management of tuberculosis.

K ey  w o r d s :  tuberculosis epidemic, multidrug resistance, mass 
screening

valamint patomechanizm usával kapcsolatosan új felis
merések születtek, egy régi tudományáig megújult. Az 
alábbiakban teljességre nem törekedve a betegséggel 
kapcsolatos legfontosabb tényeket és az újabb felismeré
seket kívánom vázolni.

A tuberkulózis epidemiológiája

Az Egészségügyi Világszervezet legfrissebb kiadványa 
szerint a földkerekség 1,7 milliárd, tehát minden harm a
dik lakosa fertőzött t. bacilussal. Évenként 8 millióra 
teszik az új betegek számát, közülük 2,5-3 millió hal 
meg. A friss betegek 95%-a a fejlődő országokból szár
mazik, az elhaltak 98%-a ugyancsak valamely fejlődő 
ország lakója. Amennyiben globális program ot nem  si
kerül szervezni 2005-ig, a helyzet tovább súlyosbodik.

A vészjelet Reichman (25) közleménye adta meg, aki 
az „U” alakú t.-os görbét írta le. Az Egyesült Államokban, 
de elsősorban New Yorkban a t. incidencia görbe a 80-as 
évek közepétől meredek emelkedést mutat. Az új meg- 
beregedések száma a 80-as évek végére meghaladta a 70-es

1139



1. ábra: Az új tuberkulózis megbetegedések számának változása 
1970 és 1996 között 100 000 lakosra vonatkoztatva.
A legalacsonyabb volt az érték 1990-ben 
(forrás: A Pulmonológiai Intézmények 1996. év Epidemiológiai 
és Működési Adatai. Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai 
Intézet, 1997)

2. ábra: Az új tuberkulotikus betegek száma megyei bontásban 
100 000 lakosra vonatkoztatva 1996-ban (forrás: mint fent)

évek elején m ért értékeket. A gyors rom lásban jelentős 
szerepet játszott az AIDS elterjedése, de nem elhanyagol
ható tényező az előző kedvező járványügyi m utatók opti
m izm usában felszámolt egészségügyi szociális intézm é
nyek hiánya, a hajléktalanok, kábítószerfüggők szám á
nak  gyors növekedése (31,32,33).

Jelenleg a legsúlyosabb járványügyi adatok Dél-Af- 
rikából származnak, ahol 1995-ben az új betegek száma 
204/100 000 volt, de Western Cape tartom ányban ez a 
szám az extrém 682/100 000-et érte el (27). M agyarorszá
gon az ossz t. incidenda 1990-ben érte el a legalacsonyabb 
értéket -  34/100 000 - ,  1995-re a szám 42/100 000-re 
emelkedett. 1996-ra ismét kism értékű csökkenés követ
kezett be. Hazánkban a friss megbetegedések száma te
hát az elmúlt 6 év alatt m integy 25%-kal emelkedett (1. 
ábra). A hazai járványügyi görbe területi eloszlása jelen
tős eltéréseket mutat. Míg a t.-sal legnagyobb m értékben 
sújto tt Szabolcs megyében az incidencia 1996-ban 
74/100 000, Vas megyében ennek alig negyede, 21/100 000 
(2. ábra). Annak a plausibilisnek látszó feltételezésnek, 
hogy a romló mutató oka csak az elszegényedés és a szo
ciális tényezők, ellene szól, hogy az alig kedvezőbb gaz
dasági helyzetben lévő Nógrád megye incidenciája alig

különbözik Vas megye mutatójától, 23/100 000. Vizs
gáltuk három  jelentős mutató: az iskolázottság, a munka- 
nélküliek aránya és az egy főre jutó GDP, valamint a t. in
cidencia összefüggését. Mérsékelt korreláció egyedül az 
egy főre jutó nemzeti jövedelemmel volt kimutatható. 
Budapesten több éve a legkedvezőtlenebb m utatót a VIII. 
kerületben regisztrálják, ahol a friss betegek száma évek 
óta meghaladja a százat. Ezt részben a kerület elörege
dése, „elslumosodása” magyarázza, de egyszerű statisz
tikai adatszolgáltatási hiba is, m ert a budapesti hajlékta
lanok jelentős hányadát a kerület hajléktalan szállásán 
regisztrálták (24).

A gazdasági tényezők mellett a tartós és hatékony t. el
leni küzdelem jelentőségét igazolja Tanzánia avagy Dél- 
Korea példája, ahol a nem zeti program, az átgondolt fel
kutató m unka és a szakszerű gyógyszeres kezelés látvá
nyos eredményeket ért el, változatlan gazdasági feltételek 
mellett (5,10,12,31).

A hazai t. járványügyi helyzet megjavítására 1996-ban 
a Tüdőgyógyász Kollégium Nemzeti Program ot készí
tett, ennek fontos eleme az ún. „surveillance” (1). Az Egész
ségügyi Világszervezet ajánlása szerint készített rendszer 
a tbc-s betegek sorsát és állapotának változását számító- 
gépes rendszerrel követi. Az elmúlt évek során a t. elleni 
küzdelem egyik legnagyobb problémája a krónikus fer
tőző betegek elkallódása volt. A gyakran nem iskolázott, 
aszociálissá vált betegek néha nemtörődömségből, m ás
kor objektív okokból (pl. börtönbe kerültek) megszakí
tották a gyógyszerszedést. Ennek viszont legsúlyosabb 
következménye a folyamat krónikussá válása, a gyógyu
lási lehetőség csökkenése és gyógyszerrezisztens törzsek 
megjelenése. A „surveillance” előírása szerint az új beteg 
adatait a tüdőgondozó vagy tüdőbetegosztály közli a 
központi adatbankkal és háromhavonta rendszeresen je
lenti a beteg állapotát, gyógyszerelését, bakteriológiai 
leletét. A beteg esetleges eltűnését a rendszer ham ar ész
leli, és a felkutatásra és kezelésbe vételére intézkedéseket 
tesz.

Az 1996. évi „surveillance” adatai szerint a friss bete
gek 18,4%-a alkoholfüggő, 6% hajléktalan, ugyancsak 6% 
az ún. kontakt (1). A Semmelweis OTE Pulmonológiai 
Klinikán az 1989-ben végzett felmérés szerint a hospita- 
lizált t.-os betegek 31%-a egyedül él, 60% rendszeres al
koholfogyasztó volt, 23% önkényesen megszakította a 
kezelést és ezek többsége alkoholfüggő (20). Az új rend
szer azzal, hogy nemcsak regisztrál, hanem a folyamatba 
be is avatkozik, ezeknek a könnyen elkallódó betegeknek 
a sorsát kívánja követni.

A gümőkór diagnosztikája

Szűrővizsgálatok, lakosságszűrés
Magyarországon a 60-as évektől indult meg a tömeges 
lakosságszűrés. M inden felnőtt magyar állampolgár, 
m eghatározott időben értesítést kapott, hogy az ún. sta
bil ernyőszűrő állomáson (SÉF), vagy kisebb települé
seken a mozgó ernyőszűrésen (MEF) jelenjen meg. Ellen
kező esetben újabb felszólítás történt, pénzbüntetés kilá
tásba helyezése mellett. Hasonló szűrési rendszer m űkö
dött a szomszédos volt szocialista országokban. A rend
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szer közel teljessé vált évi 7 millió vizsgálattal és jelen
tősen hozzájárult az addig ismeretlen fertőző források 
felderítéséhez és a friss megbetegedések számának jelen
tős csökkenéséhez egy évtized alatt.

A szűrés hatékonysága az új betegek számának csök
kenésével romlott. 1985-ben az új betegek felét a lakos
ságszűrés emelte ki, 1996-ban ez az arány 42%-ra csök
kent, 100000 szűrővizsgálat csak 39 friss t.-os beteget 
talált (24). A lakosság röntgenszűrését az Egészségügyi 
Világszervezet költsége és alacsony hatékonysága miatt 
m indig ellenezte, helyette a bakteriológiai, tehát köpet- 
szűrést támogatta. A bakteriológiai szűrés valóban olcsó, 
azonban kizárólag fejlődő országokban alkalmazható, 
ahol a fel nem ism ert esetek száma igen magas. A rönt
genszűrést inkább célzottan, nagyobb közösségekben 
(iskola, börtön, öregek otthona és kontaktok között) 
ajánlja. Időközben hazánkban a szűrővizsgálatok száma 
mintegy 4 és fél millióra csökkent, 1996-ban a felnőtt 
lakosság 52%-a vett részt lakosságszűrésen. A rendszer 
hazai ellenzői ugyancsak kifogásolják az alacsony haté
konyságot. Ugyanakkor a jelenlegi szűrési rendszer a tü- 
dőcarcinoma korai kiemelését is célul tűzte ki. Figye
lembe véve a rendkívül magas hazai tüdőrák-halálozást 
és azt, hogy a panaszmentes, korai stádium ban kiemelt 
carcinoma m űtéti esélyei kedvezőbbek, a szűrés további 
fenntartását a Tüdőgyógyász Szakmai Kollégium -  külö
nösen a fokozott kockázatú csoportokban, a 40 év feletti 
dohányos férfiaknál -  továbbra is indokoltnak tartja 
(34). Hazai adatok szerint az 1993-ban nyilvántartásba 
vett 5528 tüdőrákos beteg közül szűréssel fedezték fel az 
esetek 35,6%-át, ezek 51,1%-a tartozott az I. és II. stádi
umba, tehát az operábilis csoportba, míg a panaszokkal 
felfedezettek csak 28%-a felelt meg a korai stádiumnak. A 
tüdőgondozó-hálózat jelenleg közel három  és fél ezer 
olyan beteget tart nyilván, akiket több m int öt éve operál
tak tüdőrák miatt. 1996-ban 100 új tüdőrákos betegből
34-et emelt ki a lakosságszűrés. Az eredetileg t.- szűrésként 
indult rendszer kiterjesztése a tüdőrák korai diagnosz
tikája irányába javítja a költség-haszon mutatót (24).

Az elmúlt években m ind az Egyesült Államokból, 
m ind Japánból érkeznek a tüdőrák korai felfedezését 
célzó szűrővizsgálatokról beszámolók.

A Mycobacterium tuberculosis 
diagnosztikája és a fertőzés kockázata

A t. bacilus kim utatására a Koch Robert által eredetileg le
írt eljárást a Ziehl-Neelsen-módszer csak kismértékben 
változtatta meg. Az eljárást valójában 100 éven át válto
zatlan formában alkalmazták. A m ódszer hátránya idő
igénye és az, hogy a bacilus kimutatásához magas csíra
szám szükséges, mintegy 50 000 kórokozó egy ml vála
dékban. Az ennél érzékenyebb klasszikus tenyésztéses 
eljárás nyolc hetet vesz igénybe, ha még gyógyszer
érzékenységi vizsgálattal egészítjük ki, az további négy 
héttel nyújtja meg az időt, és késleltetheti az adekvát 
kezelés beindítását. Új eljárások ezt az időt kívánják le
rövidíteni.

A radioaktív respirom etriás Bactec eljárás során a 
táptalajból 14C-palmitinsav bomlásával radioaktív CO2-

szabadul fel, amelyet a készülék detektál. A CO2 termelés 
jelzi, hogy a csőben élő m ikroorganizm usok szaporod
nak és m inthogy előkezeléssel az egyéb baktérium okat 
kiirtották, az élő mikroorganizmus nagy valószínűséggel 
a Koch-bacilus. A Bactec segítségével a vizsgálat idő 2-3 
hétre rövidül. A pozitívnak jelzett m intából a telep 
megfestve verifikálható és a klasszikus módszerekkel te
nyészthető is. Ma ez a m ódszer tekinthető az „arany 
standardnak”. A készülék továbbfejlesztett változata m ár 
izotóp helyett fluoreszcein detektálásával észleli az élő 
m ikroorganizm ust (30).

A m olekuláris biológiai és ezen belül az amplifikációs 
eszközök közül áttörés és a legnagyobb figyelem a poli- 
meráz láncreakció (PCR) és a transzkripció mediálta 
amplifikáció felé (TMA) fordult. Az eljárás rendkívül 
érzékeny, nemcsak a még élő baktérium ok esetén pozitív, 
hanem a bacilustest építőanyagai, az elhalt kórokozók 
esetén is pozitív a teszt. Emiatt visszatérő kérdés, hogy az 
eljárás alkalmas-e már a ru tin  bakteriológiai diagnosz
tikára. A vizsgálat 5-6 óra alatt választ ad, érzékenysége 
100%, specificitása 90%. Ma m ár e diagnosztikus tesztek 
is a kereskedelmi forgalomban hozzáférhetők és a hazai 
gyakorlatban is megjelentek.

A M ycobacterium teszt analízise olyan további felis
merésekhez vezetett, amely a t. fertőzés terjedésével kap
csolatos vizsgálatokban fordulatot hozott. Bár Villemin 
már Koch Robert előtt bizonyította, hogy a betegség átvi
hető élőlényből élőlénybe, ennek tényleges kockázatáról 
megoszlottak az elképzelések. Behring, a nagy tekintélyű 
kutató még úgy vélte, hogy t.-t csak gyermekkorban lehet 
szerezni, és csupán a fertőzött tej útján, 1935-ben Rich is 
úgy vélte, hogy a felnőttkori megbetegedések 90%-a en
dogen reinfekció, felnőttkorban a fertőződés veszélye el
hanyagolható. A restrikciós fragment poliformizmus 
teszt (RFLP) azt bizonyította, hogy a Mycobacterium kro
moszómák DNS szekvenciái nagyfokú polim orfizm ust 
mutatnak, ennek ellenére egyes m eghatározott törzsek 
éveken át változatlan, ismétlődő DNS szakaszokkal jelle
mezhetők, és ezek DNS próbával azonosíthatók. Az így 
szellemesen DNS „ujjlenyomat” (fingerprint) próbával az 
egyes törzsek azonosíthatók, és egyes baktérium törzsek 
útja követhetővé válik, a m ódszer feltétele azonban, hogy 
a fertőzött egyén bacilusürítő legyen, így Koch-negatív 
megbetegedés vagy tuberkulinkonverzió esetén az eljá
rás nem alkalmazható.

Az első ujjlenyomat m ódszerrel végzett epidemioló
giai vizsgálatot egy időben közölték New Yorkból és San 
Franciscóból (28, 29). Az egy forrásból szárm azott fer
tőzéseket egy-egy „halmaz”-ba gyűjtve, az egy fertőző 
forrásból származó legnagyobb csoportot 30 fertőzött 
képezte, közöttük magas arányban szerepeltek az AIDS 
betegek és a színesbőrűek. Az összes új beteg 30%-ában 
igazolták az exogen infekciós eredetet. A valóságos exo
gen infekciók száma ennél magasabb lehet, m ert ez a 
30% csak a Koch-bacilus ürítőket jelentette. Az esetek egy 
részében a közvetlen kontaktus egyértelmű volt, de több 
esetben közvetlen kapcsolat nem  volt kim utatható, a 
találkozás és fertőzés akcidentális lehetett. Más közle
mény 18 főből álló t. beteg „halmaz”-ról számol be, akik 
egy olyan kocsm a törzsvendégei voltak, ahol a helyiség 
egy sarkában nyitástól zárásig hónapokon át húzódott 
meg egy hajléktalan, nem ism ert aktív fertőző beteg, a
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megbetegedettek között viszont csak egy egyén volt HÍV 
fertőzött. Ezek a megfigyelések arra hívták fel a figyel
met, hogy míg a populációban élnek fertőző, különösen 
„direkt” fertőző betegek, addig a fertőzések kockázata 
fennáll. A t. felszámolása és így a prevenció legfontosabb 
eszköze a fertőző tüdőbetegek hatásos kezelése, a fertőző 
gócok megszüntetése (7,13,18,35).

Az „ujjlenyomat” eljárás nem lesz belátható időn belül rutin 
vizsgáló módszer, de a betegség terjedése és a kockázati ténye
zők tanulmányozásában jelentősége meghatározó. Jelenleg 
olyan bacilus kataszter felállításán is fáradoznak, amellyel sike
rült követni a fertőzés útját kontinenseken át.

A jelenlegi ism ereteink szerint fokozott kockázatú 
egyéneknek tekinthetők:

Egészségügyi dolgozók
A rizikócsoportba tartoznak mind a hazai, m ind a nem 
zetközi adatok szerint az egészségügyi dolgozók. 1990 és 
1993 között 240 egészségügyi dolgozó betegedett meg 
Magyarországon t.-ban, 100 000 egészségügyi dolgozót 
figyelembe véve ez durván 80/100 000 incidenciát jelent, 
ami mintegy kétszerese az országos adatnak. 1996-ban 69 
egészségügyi dolgozó megbetegedését jelezték. Az új 
betegek 1,9%-a volt egészségügyi dolgozó. Közöttük 
magasabb volt a kórbonctanon, laboratóriumban, tüdő
osztályon dolgozók aránya (1).

Az Egyesült Államok 29 államában végzett felmérés
ben az egészségügyi dolgozók megbetegedési aránya 
nem  volt magasabb az országos átlagnál, de közöttük 
meglepően magas volt az inhalációs terápiával foglalko
zók és a rosszul fizetett segédszemélyzet (pl. laboratóriu
mi állatgondozók), valam int a temetkezési vállalkozók t. 
incidenciája (21). Két m ontreali kórházban végzett fel
mérés viszont a betegellátásban dolgozók között megle
pően magas átfertőzöttséget talált (26).

Fertőző betegek közvetlen kontaktjai 
Ez természetesen elsősorban a szűk családot jelenti, de 
jelentheti azokat a hozzátartozókat, akik nagyobb rend
szerességgel látogatták a családot. Időskorúak otthoná
ban gyakran figyeltek meg microepidemiákat, ami az 
időskorúak gyengült immunstatusával magyarázható. 
Fokozott a fertőződési kockázat egyéb közösségekben: 
laktanya, börtön, elme szociális otthon. Egyetlen fel nem 
ism ert fertőzés kisebb helyi járványokhoz vezethet. A 
családi mikro epidémiák m iatt spanyol szerzők (35) a fer
tőző beteg minden családtagja számára, a tuberculin re
akciótól függetlenül, kemoprofilaxist tartanak szüksé
gesnek. A legfrissebb hazai adatok szerint az új betegek 
6%-a került ki a kontaktok csoportjából.

Immunszupprimált egyének, csoportok 
Az Egészségügyi Világszervezet 1996-ban 28 millióra 
teszi a világban a HÍV fertőzöttek számát, 85% a fejlődő 
országokban él, többségük 15-49 éves, tehát aktív életko
rú. A HÍV fertőzöttek között azokban az országokban a 
legmagasabb a t. fertőzöttek száma, ahol a populációban 
magas a t. fertőzési kockázat. Egyes afrikai országokban 
a HÍV fertőzöttek 40-50% -a gümőkóros beteg is, míg 
Franciaországban az arány mindössze 3%. A HÍV fertő
zötteknél ha a CD4 sejtek száma 100/ml alá csökken, szá

molni lehet a t.-os felülfertőzéssel. A betegek egy részénél 
a fertőző agens az egyébként saprophy ta kórokozó Myco
bacterium avium intracellulare. A két betegség kombiná
ciója („az ördögi páros” Chrétien), gyors és végzetes 
kimenetelt jósol. Az Egyesült Államok több városában 
megfigyelt 39 AIDS betegség és tuberkulózis kombiná
cióban szenvedő beteg közül egyetlen élte túl az egy évet. 
Magyarországon eddig a 88 AIDS-ben elhalálozott beteg 
közül 13 esetben találtak mycobacteriosist, többségében 
extrapulmonalis lokalizációval, nyirokcsomó-megbete
gedéssel (12,14,19).

A hosszan tartó, nagy dózisú szteroid kezelés és az 
erélyes sugár- , illetve citosztatikus terápia is jelentős 
kockázati tényező.

Fentiek illusztrálására szolgáljon két kazuisztika:

1. eset: B. B.-né 42 éves betegnél. 1993-ban bal oldali mam
ma ablatio történt hisztológiailag verificalt carcinoma miatt. 
Műtét után 50 Gy telecobalt irradiációban és 6 CMF kúrában 
részesült. 1996 áprilisában bal felső végtagi thrombosis miatt 
vizsgálták. A kórház onkológiai osztályán a bal felső medi- 
astinumban kiterjedt infiltrátumot észleltek. A beteg általános 
állapota miatt a diagnózis biztosítására invazív eljárásokat nem 
alkalmaztak, a kórképet tisztázottnak látták. Újabb kombinált 
citosztatikus kezelés (FEC) és irradiáció történt. Nagy csontfáj
dalmak miatt végzett röntgenvizsgálat és csontscan multiplex 
csontmetastasist talált. Hirtelen jobb oldali pneumonia, lég
szomj lépett fel. Széles spektrumú antibiotikum és szteroid 
kezelést kezdtek, de a beteg légzési elégtelenség tünetei között 
meghalt.

Kórbonctan: Tüdőben, pleurán, a paratrachealis nyirokcso
mókban, a csigolyákban apró necroticus gócok, proliferatio 
nélkül. A tüdőben kis számban, a nyirokcsomókban nagy 
mennyiségben Mycobacterium tuberculosis. Dg: Sepsis tuber
culosis acutissima.

A kórkép utólagos megítélése vitára ad alkalmat. Fel- 
tételezheően az erélyes daganatellenes terápia következ
tében a daganatsejtek elpusztultak, azonban a vele járó 
súlyos immunszuppresszió eredményezte a napjainkban 
igen ritkán előforduló tuberculosis sepsist, amelynél jel
lemző a nagy mennyiségű saválló bacilus, gümőképző- 
dés nélkül.

2. eset: N. N. 67 éves beteg kórelőzményében pszichiátriai 
kezelés szerepel ciklikus elmezavar miatt. Közti időszakokban 
munkáját kiválóan ellátja, megbízható, elismert szakember. 
1995 második felében agitáltság, nagyfokú testi leromlás miatt 
belgyógyászati vizsgálatra irányították, ahol masszív gyomor
vérzést észleltek. Akut gyomorresectio után átmeneti javulás 
következett be, majd ismét depressziós shubot észleltek. A táp
lálékot visszautasította. Pszichiátriai osztályon infúziós és anti- 
depresszív terápiában részesült, de testsúlya tovább csökkent, 
comatosus állapot, keringési elégtelenség tünetei között meg
halt.

Kórbonctan: Nagyfokú testi leromlás mellett a tüdőben, lép- 
ben nagy mennyiségben mutatható ki Koch-bacilus, gümő- 
képződés jele nélkül. Dg: Tuberculosis miliaris pulmonum.

Az eset tanulsága, hogy több kórkép szövődhet, utó
lag nem dönthető el, hogy a tuberculosis fellángolása a 
nagyfokú testi leromlás következménye, vagy ellenke
zőleg, endogen reinfekció alakult ki a gyomorresectión 
átesett betegnél, és a nagyfokú étvágytalanság a t. toxico
sis tünete volt.

Újabb közlemények számoltak be a t-sal szembeni vé
dekezőkészség hiányáról és annak összefüggéséről a 
kongenitális interferon y receptor mutációval (23). Málta 
szigetén négy, egymással rokon kapcsolatban élő gyer
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meknél lépett fel t. fertőzés. Az adekvát antituberkuloti- 
kus kezelés ellenére a betegség folyamatosan progrediált, 
végül is három  gyermek meghalt és a negyedik is súlyo
san beteg maradt. A genetikai vizsgálatok azt derítették 
ki, hogy m ind a négy gyermek homozygota, a gyermekek 
leukocytáin hiányzott az interferon y receptor 1, melynek 
hátterében pontm utáció állott. Ennek hiányában elma
radt a macrophagokban a tum or necrosis faktor a  ter
melése. A TNF a  a t. im m unitás fontos, de csak egyik ele
me. Az interferon y útvonal alapvető fontosságú az intra
cellularis baktérium , jelen esetben a Mycobacterium 
leküzdésében. Egy BCG oltás után kialakult végzetes 
BCG sepsis kapcsán ugyanezt a genetikai rendellenessé
get észlelték (16). Ezek a megfigyelések talán közelebb 
visznek annak a több száz éves kérdésnek a megválaszo
lásához, hogy milyen genetikai tényezők determinálják a 
t. elleni védettséget vagy annak hiányát egy adott populá
cióban. Az ötvenes években kanadai eszkimók között 
alakult ki közel egész törzseket elpusztító t. járvány, ha
sonló jelenséget újabban figyeltek meg az Amazonas 
menti őslakosság körében.

A gümőkór gyógykezelése

A t. gyógykezelésében több korszak különíthető el. A for
dulatot a valóban hatásos antituberkulotikum ok megje
lenése eredményezte. Kezdetben a gyógyszeres és aktív 
terápia egymás m ellett haladt. A gyógykezelés kiegészült 
légmellkezeléssel vagy m űtéti eljárással, thoracoplasticá- 
val, többszörös bordaresectióval vagy a későbbi időben 
tüdőresectiós műtéttel. Ma sebészi beavatkozásra csak 
ritkán kerül sor, 1996-ban hazánkban 150 esetben végez
tek gümőkór m iatt resectiós műtétet, ezek egy részét tü 
dőrákgyanú miatt és csak a szövettani vizsgálat igazolta a 
t.-t (24).

Az antituberkulotikum ok három csoportját különít
hetjük el: sterilizáló, stabilizáló és kombináló szerek.

Az első csoportba tartoznak: az INH (Isonicid), RAMP 
(Rifampycin), PZA (Pirazinamid). A m ásodik csoport a 
Sural (Etambutol) és a Streptomycin. A harm adik cso
portot ma m ár kevéssé alkalmazott szerek jelentik: a va
lamikor hírhedett PÁS, valamint a sok mellékhatást 
okozó Cycloserin, Rigenicid, Viomycin, Kanamycin. A ri
fabutin és rifampycin gyakori keresztrezisztenciája 
beszűkíti a felhasználás lehetőségét. Főként a rezisztens 
formákban próbálkoznak az újabb kinolon készítmé
nyekkel. A ciprofloxacinról és ofloxacinról bizonyosodott 
be antimycobacterialis hatása in vitro. A klinikai vizsgá
latok eredményei azonban nem eléggé meggyőzőek. A 
sparfloxacinnal és clinafloxacinnal történtek biztató in 
vitro vizsgálatok (11,33).

A gyógyszeres kezelés célja: 1. prevenció, 2. az aktív 
folyamat terápiája.

A kemoprevenció a közvetlen kontaktoknál indokolt, 
különösen ha igazolható a tuberkulinpróba pozitívvá 
válása. Ennek az egyébként kórjelző tesztnek hazánkban, 
ahol a teljes gyermekpopulácó születés után BCG oltás
ban részesül, nincs diagnosztikus értéke, így a nemzet
közi vonatkozásban sokra értékelt infekciós kockázati 
mutató, amely jelzi adott területen a fertőző források szá
mát, segíti a felderítést, nem használható. Ez egyik érve

azoknak, akik a teljes körű BCG oltást Magyarországon 
ma m ár nem  tartják időszerűnek. Kiskorú kontakt, vagy 
enyhe panaszok és a megszokottnál hevesebb tuberkulin 
reakció esetén a kemoprevenció indokolt lehet. A túlsá
gosan széleskörűen értelm ezett kemoprevenciónak 
azonban számos ellenzője van, a nemzetközi irodalom 
ban is (15).

Az INH-val végzett 3, esetleg 6 hónapos kemopreven
ció kockázata kevés. A szer olcsó, mellékhatásai múlóak, 
ennek ellenére a kezelés alatt fellépett m ájkárosodásról 
szóló közlemények óvatosságra intenek. M ájkárosodás
ról 2,9%-ban, egyéb m ellékhatásról 1,5%-ban számoltak 
be preventív INH kezelés során.

Az aktív folyam at gyógyszeres kezelése az eredményes 
t. elleni küzdelem kulcsa. A korrekt, megfelelő kom biná
cióban végzett prolongált gyógyszeres kezelés az újon
nan kezelésbe került betegnél 95-98%-os biztonsággal a 
betegség teljes és végleges gyógyulását eredményezi. így 
a t. egyike a legnagyobb biztonsággal gyógyítható k róni
kus betegségeknek.

A nem adekvát gyógyszeres kezelés veszélye a rezisz
tens kórokozók megjelenése. Primorezisztenciának ne
vezzük, ha m ár a kezelés megkezdése előtt a beteg rezisz
tens kórokozókat ürít. Gyakrabban találkozunk szekun
der, a kezelés folyamán kialakult rezisztens törzsekkel. 
Gyógyszerrezisztens törzsek alakulnak ki m onoterápia 
vagy nem hatásos gyógyszerkombináció következtében, 
ha a gyógyszerszedés rövidebb-hosszabb időre megsza
kad, vagy ha nem teljes gyógyszeradaggal történik  a 
kezelés (9).

Előbb az Egyesült Államokból a 90-es évek után, fő
ként AIDS betegek között, valam int a fejlődő világból 
érkeztek riasztó hírek, amelyek a kezelési stratégia teljes 
revízióját eredményezték. 1991-ben New Yorkban a bete
gek 14-19%-a INH és RAMP rezisztens baktérium okat 
ürített és az ország multirezisztens eseteinek 60%-a New 
Yorkból származott. A CDC (Center for Disease Control) 
200 nosocomialis megbetegedést vizsgált New York és 
Florida börtöneiben, ezek jó része AIDS beteg volt és a 
megfigyelés alatt a halálozás 72-89% volt. Ha t. nem  szö
vődik AIDS-szel, a gyógyulási eredmény is kedvezőbb, 
elérheti az 50%-ot. A legfrissebb hazai felmérés 1996-ban 
160 rezisztens esetet m utatott ki, ebből 111 INH-val 
szemben, 39 RAMP-nel szem ben m utatott rezisztenciát 
(10,14,31,32).

A baktériumpopuláció eleve tartalm az 10'9 arányban 
rezisztens baktérium ot, INH m onoterápia esetén a re
zisztencia kifejlődése gyorsabb, RAMP esetén valamivel 
lassúbb. Multicavernás, nagy baktérium töm eget tarta l
mazó folyamat esetén term észetesen több a rezisztens 
kórokozó. Több gyógyszer kombinációjával történő ke
zelés csökkenti a kockázatot.

A gyógyszerrezisztencia mechanizmusával kapcso
latosan fontos felismerések születtek, de eddig főként az 
Isonicid rezisztencia kialakulásának mechanizmusát si
került tisztázni. Régóta ismeretes, hogy a virulens Myco
bacterium  aktiválja a kataláz és peroxidáz enzimet. Az 
INH rezisztencia és kataláz aktivitás fordított arányban 
áll, azaz a rezisztencia fokozódásával az aktivitás csök
ken. Újabban sikerült klónozni egy bifunkcionális enzim 
génjét, a katG-t, amelynek deletiója vagy pontmutációja 
és az INH rezisztencia határozott összefüggést mutat,
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ezeknél a törzseknél a kataláz aktivitás is nagym ér
tékben lecsökken. A katG transzform ációjával a törzs is
m ét INH érzékennyé válik. Ugyancsak igazolták egy 
m ásik  enzim, az inhA szerepét, amely a bacterium  zsír
savszintézisében szerepel és szintén összefügg a rezisz
tenciával. Az ilyen géndefektust mutató törzsek viru- 
lenciája csökkent, és ezért kisebb a fertőzés terjedésének 
kockázata. Ezt a megállapítást klinikai megfigyelések is 
m egerősítették. Az eddigi eredm ények alapján a kissé 
zsákutcába jutott antituberkulotikum -kutatás talán más 
utakat, a genetika útját fogja keresni, és erre is vannak 
törekvések. Genetikai vizsgálatok más antituberkuloti- 
kum m al szemben kialakult rezisztenciánál is észleltek 
hasonló jelenségeket (11).

Minthogy a t. betegek nem  kis hányada a hiányosan 
együttműködő rétegekből kerül ki, az Egészségügyi Világ- 
szervezet, a kedvező amerikai tapasztalatok alapján 
meghirdette a DOT (directly observed therapy), illetve 
DOTS (directly observed therapy short course) elvét, ame
lyet ajánlás formájában átvett a m agyar Nemzeti Program 
is. Az ajánlás szerint az új beteg kezelése két fázisban 
történik. Az első az ún. sterilizáló fázisban három, illetve 
direkt pozitív esetben négy antituberkulotikummal indul 
a két hónapos kezelés (INH, RAMP, PZA, ETA), majd ezt a 
szakaszt négy hónapos INH+RAMP kombináció követi. 
Ügy ítélik meg, hogy hat hónap az az időtartam, amíg a 
beteg folyamatos együttműködésére számítani lehet. Nem 
kellő javulás esetén természetesen a kezelés időtartama 
megnyúlik. Az eredményes kezelés feltétele, hogy a gyógy
szer beszedése ellenőrzött m ódon történjen, orvos, kör
zeti nővér vagy szociális m unkás jelenlétében. A beteg 
reggel egy adagban veszi be a gyógyszert, és az ellenőrzött 
kezelésre csak hetenként három szor kell jelentkezni. A 
kombinációs kezelést könnyíti, hogy olyan új kiszerelések 
kerültek forgalomba, amelyben egy tabletta 2-3 antitu- 
berkulotikum ot is tartalmaz. A kezelés megszakítása, vagy 
a nem  kellő kombináció következménye a rezisztens bak
térium ok elszaporodása, ami a beteg gyógyulási esélyeit 
csökkenti, de a társadalom részére a rezisztens baktéri
um okkal történő további fertőzés veszélyét is jelenti. New 
Yorkban és más amerikai városban a betegek 60-80%-át a 
DOTS elvei szerint kezelve sikerült mind a rezisztens ese
tek számát, mind az incidenciát csökkenteni (17,32,33,35, 
36). Matematikai analízis bizonyította, hogy ha a kezelést 
az új betegnél DOT módszerrel kezdik, induláskor a költ
ség magasabb, mint az ellenőrzés nélkül végzett kezelés 
esetén, de minthogy DOT esetén biztosabb a gyógyulás, 
kevesebb a visszaesés és a rezisztenciaképződés, az eljárás 
olcsóbbnak bizonyul (4). A rendszeres, fegyelmezett 
gyógyszerszedőt anyagilag is honorálják. A DOT m ód
szert szolgáltatásként propagálják és világszerte az új 
betegek mind magasabb %-a részesül a kezelésben. A 
nagyvárosokban elért kiemelkedő eredmény alapján az 
Egészségügyi Világszervezet m int egyedül alkalmas t. ke
zelési módot ajánlja a fejlődő országokban is, ahogyan er
ről m ár közlemények számolnak be (37). Nagy vissz
hangot és vitát váltott ki az a Denverből származó közle
mény, amely a helyi törvénykezés által biztosított lehe
tőséggel élve, a tartósan a kezelést visszautasító, illetve 
megszakító, direkt fertőzőket négy-hat hétre a kórház őr
zött fegyosztályára zárta be az eredményesebb kezelés ér
dekében. 1984-1995 között összesen 20 fertőző, kivétel

nélkül fehér bőrű, 18 alkoholista, két kezeletlen schizo
phren és hajléktalan betegnél került sor a szabadságvesz
tésre. Az eredmény igazolta az elképzelést, a 20 beteg közül 
18 meggyógyult (2,3,8).

Az ellenőrzött (DOT) kezelés sok tapintatot is igényel. 
Különösen a bevándorlók, külföldi egyetemi hallgatók 
nem  veszik szívesen, ha m ásodnaponta megáll az egész
ségügyi szolgálat gépkocsija lakásuk előtt és felkeresi 
őket a gondozónő. Elhangzottak kritikus, szkeptikus ész
revételek is. A DOT m ódszer abszolutizálása, az az értel
mezése, hogy ezzel a t. bonyolult kérdése megoldott, lát
szólag szükségtelenné teszi a további kutatásokat a prob
léma végleges megoldására.

A DOTS Magyarországon kevéssé elfogadott, illetve 
vált gyakorlattá. Ennek oka szemléleti, de kétségtelen sok 
objektív akadályt kell leküzdeni. A kezelőorvos, de még 
inkább a családi orvos együttműködése elengedhetetlen. 
Nyilván az ismert, megbízható tisztes állampolgárnál a 
DOT erőltetése nem indokolt, és valahol a személyiséget 
is sérti, ha m ásnaponként bekopogtat a védőnő a gyógy
szerrel, ellenben az egyébként figyelmetlenségből, indo
lenciából elkallódó beteg sorsát követve, meg kell kísé
relni a következetes terápia véghezvitelét. Sokéves küz
delem után  1997-ben a főváros az idült fertőző t. betegek 
szám ára jelentős beruházással korszerű betegotthont 
létesített, ahol a hajléktalan beteg teljes ellátást és gyógy
szeres kezelést kap, megteremtve szám ára a teljes gyó
gyulás feltételét. A kockázat nagy, a t. elleni küzdelem 
eredm ényein is múlik, hogy a XXI. századba a magyar 
nép milyen közegészségügyi helyzetben lép át. Kedvező 
eredm ények eléréséhez a tüdőgyógyász-hálózat mellett a 
családi orvosok, körzeti nővérek, szociális gondozók és 
nem utolsósorban egészségpolitikusok összefogása elen
gedhetetlen.
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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Krónikus amiodaron kezelés bal kamra-funkcióra kifejtett 
hatásának vizsgálata az új Doppler-index alkalmazásával 
dilatatív cardiomyopathiában

Lengyel Mária dr.
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest (igazgató: Palik Im re dr.)

A systolés és a diastolés funkció mérésére számos nonin- 
vazív módszer ismert. A szívbetegségek többségében 
azonban a két funkciózavar együttesen jelentkezik, ezért 
célszerűnek látszik a teljes bal kamrai teljesítmény érté
kelése. Az újabban ajánlott Doppler-index ezt a célt szol
gálja. Az új index lényege, hogy a két iso volumetriás idő 
összegének és az ejectiós időnek az arányát fejezi ki. Cé
lunk az új index tulajdonságainak megítélése után az 
volt, hogy segítségével krónikus amiodaron kezelés bal 
kamra-funkciós hatását prospektiv módon értékeljük. 
E red m én ye in k : az új index normálértékei szűk határok 
között mozognak, a normál és a dilatatív cardiomyo- 
pathiás csoportot átfedés nélkül különíti el, az index nem 
szívfrekvencia-függő, bal Tawara-szár-blokk és súlyos mi
tralis regurgitatio nem befolyásolja. Az új Doppler-index 
mindkét csoportban szignifikáns fordított öszszefüggést 
mutat a relatív diastolés telődési idővel. Súlyos dilatatív 
cardiomyopathiában 1 éves amiodaron kezelés után a 
szívfrekvencia és a Doppler-index szignifikánsan csök
kent, az ejectiós frakció, az ejectiós idő szignifikánsan 
nőtt, és ezek a változások a Doppler-index kivételével 
már az 1. hónapban szignifikánsak voltak. Vizsgálataink 
alapján az amiodaron kedvező hatása a diastolés 
telődési idő megnyújtásának tulajdonítható. K ö v e tk e z 
te té s e k :  1. az új Doppler-index egyszerű és jól alkal
mazható a normális és kóros bal kamra-funkció köve
tésére; 2. amiodaron adása ritmuszavartól függetlenül is 
indokolt lehet súlyos szívelégtelenségben a kamra
funkció javítására.

K u lcssza va k : Doppler-echokardiográfia, szívelégtelenség, bal 
kamra-funkció, amiodaron

A systolés és a diastolés diszfunkció mérésére számos 
módszer ma már a klinikai rutinvizsgálathoz tartozik. A 
systolés funkció jellemzésére elsősorban az ejectiós

Rövidítések: Din = Doppler-index; DCM = dilatatív cardiomyopathia; 
MCO = mitralis zárás-nyitás távolság; ET = ejectiós idő; ICT = isovolu- 
metriás contractio; IRT = isovolumetriás relaxatio; EF = ejectiós frak
ció; RDI = relatív diastolés telődési idő; MI = mitralis regurgitatio; 
HR = szívfrekvencia; LV = bal kamra

Orvosi Hetilap 1998,139 (19), 1147-1151.

New Doppler index for the assessment of global myo
cardial performance. The effect of chronic amioda- 
rone treatment on left ventricular function in dilated 
cardiomyopathy. Several noninvasive techniques have 
been used for the assessment of systolic and diastolic 
function. In most forms of cardiac disease however sys
tolic and diastolic dysfunction coexist, hence a com
bined measure of left ventricular performance may be 
more reflective than their assessment alone. A recently 
recommended new Doppler index is supposed to be use
ful for this purpose. This index is the ratio of the sum of 
both isovolumic times and the ejection time. The objec
tive of this study was to assess the features of the new 
index and then to prospectively evaluate the effect of 
chronic amiodarone treatment on left ventricular func
tion using the new index and standard methods in dilat
ed cardiomyopathy. Results: Normal values of the new 
index are within a narrow range, it separates the normal 
and the dilated cardiomyopathy patients without over
lap, it is not heart rate dependent in either group and it 
is not affected by either mitral regurgitation or left 
bundle brunch block. The index is inversely related to the 
relative diastolic filling time in both groups. In severe di
lated cardiomyopathy after one year amiodarone treat
ment there was a significant decrease of heart rate, the 
new Doppler index and a significant increase of ejection 
fraction, ejection time and relative diastolic filling time. 
These changes were significant already at 1 month ex
cept the new index. These results suggest that the bene
ficial effect of amiodarone is due to the increase of dias
tolic filling time rather than to a positive inotropic effect. 
Conclusions: 1. the new Doppler index is simple and can 
be easily utilized in the differentiation of normal and ab
normal left ventricular function: 2. chronic amiodarone 
treatment may be indicated even in the absence of ar
rhythmia to improve left ventricular function in severe 
heart failure.

K ey w o r d s :  Doppler echocardiography, heart failure, left ventri
cular function, amiodarone

funkció mérése szolgál, a diastolés funkció értékelése a 
relaxációs zavar és a compliance zavarának vizsgálatán 
alapszik. A gyakorlatban elsősorban a noninvazív echo- 
kardiográfiát és Doppler-echokardiográfiát használjuk 
fel külön-külön mindkét funkciózavar értékelésére. A 
szívbetegségek többségében azonban a systolés és dias
tolés funkciózavar együttesen jelentkezik, ezért célszerű
nek látszik a teljes bal kamrai teljesítmény, ill. myocar- 
dialis funkció értékelése. A Mayo Klinika munkacsoport-
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ja  új Doppler-indexet dolgozott ki, mely feltételezésük 
szerint ezt a célt szolgálja (9). Az új index lényege, hogy a 
két isovolumetriás idő összegének és az ejectiós időnek 
az arányát fejezi ki. Kezdeti eredményeik alapján az új in
dex jól jellemzi a dilatatív cardiomyopathiát (9), prog
nosztikus értékű amyloid szívbetegségben (10) és jól 
reprodukálható (9), de longitudinalis vizsgálatokat nem 
végeztek vele. Az új index nem  terjedt el, sőt az irodalom 
ban  sem az index értékét alátámasztó, sem azt elvető ada
tokat nem találtunk. Célunk az új Doppler-index (Din) 
tulajdonságainak megítélése után az volt, hogy gyógy
szerhatás prospektiv lemérésére is felhasználjuk. Az 
am iodaront azért választottuk, m ert antiarrhythm iás ha
tása mellett újabban a bal kam ra systolés funkciót javító 
hatását is leírták (1,6,8), míg a diastolés funkcióra kifej
tett hatása kérdéses (1). A kedvező hatás mechanizmusa 
azonban nem világos. Felmerül, hogy bradycardiát okozó 
hatása miatt a diastolés telődés megnyúlása vezet a sys
tolés funkció javulásához, ezért ennek tisztázására is 
törekedünk.

Betegek
Két csoportot alakítottunk ki: az I. csoport a kontrollcsoport, a 
II. csoport súlyos dilatatív cardiomyopathiás (DCM) betegek
ből állt.

Az I. csoportba 13 egészséges önkéntes került, akiknél sem 
szívbetegségre utaló tünetek, sem panaszok nem voltak, és 
echokardiográfiás vizsgálattal systolés és diastolés funkciójuk 
normális volt. Életkoruk 17-68 (átlag 44) év, 9 férfi és 4 nő tarto
zott közéjük.

A II. csoportba 22 DCM-es beteg tartozott, akiknek NYHA 
stádiuma II-IV -  ejekciós frakciójuk 35%-nál kisebb volt. A 21 
férfi és 1 nő kora 22-68 (átlag 50) év, az I. csoporttól ez nem 
különbözött szignifikánsan. Valamennyi egyén, mindkét cso
portban sinusrhythmusban volt. A II. csoportban 10 betegnek 
bal Tawara-szár-blokkja volt. A II. csoportban 9 betegből álló 
alcsoportban amiodaronkezelést kezdtünk. A 9 férfi kora 30-68 
(átlag 47) év. Az amiodaronkezelés indikációja 8 esetben 
Holter-vizsgálattal kimutatott non-sustained kamrai tachycar
dia, 1 esetben pedig pitvarfibrillatio prevenciója volt. A kezelés 
7-10 napos töltéssel kezdődött napi 1200 mg adaggal, ezt 28 
napig 400 mg-os napi dózis, majd átlagosan napi 244 mg fenn
tartó adag követte. A követéses vizsgálatok az l.,a6. és a 12. hó
napban történtek.

Echokardiográfiás vizsgálat
Minden esetben teljes kétdimenziós, Doppler- és színes Dopp
ler-vizsgálat történt Hewlett-Packard Sonos 1000 típusú készü
lékkel. A prospektiv vizsgálatot egy személy végezte. Az ejec
tiós frakciót a kétdimenziós vizsgálatból levezetett M-mód 
segítségével mértük a módosított Quinones módszerrel (7). 
Pulzatilis Doppler-echokardiográfiával regisztráltuk a mitralis 
beáramlási és a bal kamrai kiáramlási görbét. A Doppler-gör
béket 50 mm/s sebességgel videoszalagra és fotópapírra re
gisztráltuk. Színes Doppler-módszerrel kvalitatív módon érté
keltük a mitralis regurgitatiót.

Doppler-mérések
A méréseket a papírképeken végeztük, 3 egymást követő ütés 
átlagából. A diastolés funkció értékeléséhez az E/A arányt szá
moltuk. Az új Doppler-index mérését az I. ábra szemlélteti. A 
mitrális zárás-nyitás távolság (MCO) az az időtartam, amely a 
mitralis beáramlás végétől a következő mitralis beáramlás 
kezdetéig tart. Az ejectiós idő (ET) a bal kamrai kiáramlás idő
tartama. Az MCO és az ET különbsége egyenlő tehát az isovolu-

bal kamrai kiáramlás

1. ábra: Az új Doppler-index mérési és számítási módja, 
Doppler index (a-b)/b=(ICT+IRT)/ET

metriás contractio (ICT) és relaxatio (IRT) idejének összegével. 
Az új index egyenlő a 2 isovolumetriás idő és az ET hányadosával: 

Din = (ICT + IRT)/ET
A Doppler-felvételről számítottuk a szívfrekvenciát (HR). Új 
paraméterként számítottuk a relatív diastolés telődési idő %- 
ot, (RDI), úgy, hogy a mitralis beáramlási görbe időtartamát 
elosztottuk a teljes ciklushosszal és szoroztuk 100-zal.

Statisztikai számítások
A csoportokat kétmintás t-próbával hasonlítottuk össze, a vál
tozásokat egymintás t-próbával értékeltük.

Az egyes paraméterek összefüggéseit lineáris korrelációval 
határoztuk meg.

Eredmények

A normális és a DCM-es csoport összehasonlítása 
Az EF az I. csoportban 52-73 (átlag 61)%. Az E/A arány az
I. csoportban 0,5-2,0 (átlag 1,2) volt, ami életkor szerint 
norm ális értékeket jelentett. A II. csoportban 13 esetben 
az E és A hullám fúziója m iatt csak 9 esetben lehetett az 
E/A arányt számolni, ami 0,5-2,2 (átlag 1,0) volt.

A HR, az ET, az MCO, a Din és a RDI adatok összeha
sonlítását az 1. táblázatban mutatjuk be. Látható, hogy az 
MCO kivételével a 2 csoport m inden param éterben szig
nifikánsan különbözött.

A normál csoport szélső értékeit figyelembe véve a 2 
csoport átfedését az esetek %-ában fejeztük ki (2. táblázat).

Feltűnő, hogy az új Doppler-index átfedés nélkül 
különíti el a csoportokat, míg a többi param éter nem, de 
ezek közül a legkisebb átfedést a RDI mutatja. Ennek 
megfelelően a norm ál Din értékek igen szűk határok 
között mozognak (0,16-0,53), míg DCM-ben 0,5-2,4 
közötti értékeket kaptunk.

A DCM csoportban 11 betegben találtunk közepes
súlyos mitralis regurgitatiót.

A z egyes paraméterek egymással való összefüggései a 
csoportokon belül
A norm ál és a DCM-es csoportban egyaránt szignifikáns 
korrelációt találtunk a szívfrekvencia és az EF, ET, MCO 
értékek között, a norm ál csoportban a HR és RDI között

1148



1. táblázat: A Doppler-értékek összehasonlítása
Normál
(n=13)

DCM
(n=22) P<

HR/min 74±11 92±21 0,05
ET ms 291 ±43 211±39 0,001
MCO ms 397±44 4661126 NS
Din 0,37±0,12 1,2±0,5 0,001
RDI% 50,1±6,1 30,618,4 0,001
MCO-ET ms 105,8±28,8 254,81114,4 0,001

2. táblázat: A Doppler-értékek átfedése a csoportok között

Normál Átfedés
(szélső értékek) (%)

ET >225 ms 36
MCO 340-480 ms 72
Din <0,53 4
RDI >38% 18

3. táblázat: Az echo/Doppler-értékek összefüggése a 
szívfrekvenciával csoportonként

Normál DCM
r P< r P<

EF 0,53 NS -0,23 NS
ET -0,8 0,001 -0,6 0,01
MCO -0,69 0,01 -0,8 0,001
Din 0,47 NS -0,41 NS
RDI -0,66 0,05 -0,16 NS
MCO-ET 0,1 NS 0,68 0,001

2. ábra: A relatív diastolés idő és új Doppler-index összefüggése 
a normális és a dilatatív cardiomyopathiás csoportokban

is, a Din egyik csoportban sem volt szívfrekvencia-függő, 
a MCO-ET (ICT+IRT) pedig csak DCM-ben volt frekven
ciafüggő (3. táblázat).

A RDI és a Din között m indkét csoportban szignifi
káns fordított összefüggést találtunk (2. ábra).

A bal Tawara-szár-blokk a Din és az RDI értékét nem

4. táblázat: Bal Tawara-szár-blokk és mitralis regurgitatio hatása 
a Doppler-paraméterekre

n Din RDI% ET

Bal Tawara-szár 
-blokk

van 10 1,310,5 28,415,7 -

Közepes vagy 
súlyos MI

nincs 12
P<

1,110,5
NS

32,4110,0
NS

i —

van 11 1,2810,5 - 192,2127,0
nincs 11

P<
1,110,5

NS
— 230,9140,7

0,05

befolyásolta, a közepes vagy jelentős fokú mitralis regur
gitatio (MI) az ET-t a várakozásnak megfelelően rövidí
tette, de a Dint ez sem befolyásolta (4. táblázat).

3. ábra: A szívfrekvencia változása amiodaronkezelés hatására 
1 év alatt

4. ábra: A szívfrekvencia, az ejectiós frakció és a 
Doppler-paraméterek 1 éves változása amiodaron hatására
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5. táblázat: Amiodaron hatása az echo/Doppler-paraméterekre és a szívfrekvenciára (n=9)
HR EF ET Din RDI

/min. P< % P< ms P< P< % P<

alap 99,9±16,0 19,3±5,2 206,1 ±46,3 1,15±0,5 29,0±7,9
1 hó 76,6±11,3 0,001 27,1±6,0 0,001 246,4±50,0 NS 0,997±0,5 NS 39,1±14,7 0,05
6 hó 80,0± 14,2 0,05 24,0±4,0 NS 248,0±33,5 0,001 0,94±0,3 NS 37,4+6,2 NS
12 hó 82,7±9,9 0,01 27,6±9,2 0,05 251,1±45,2 0,05 0,76±0,3 0,05 40,9±8,4 0,05

Amiodaron hemodinamikai hatása hosszú távú kezelés 
során DCM-ben
A szívfrekvenciát az am iodaron m ár az 1. hónap végén 
szignifikánsan csökkentette, a továbbiakban újabb lénye
ges változás nem  volt (3. ábra és 5. táblázat). H asonló
képpen alakult az ET megnyúlásra, az EF növekedésre és 
az RDI-re gyakorolt hatás, mellyel a HR, az ET és az RDI 
norm ál tartom ányba került. A Din csökkenése is meg
kezdődött az 1. hónapban, de csak a 12. hónapban vált ez 
a csökkenés szignifikánssá. Akárcsak az EF, a Din sem 
közelítette meg a normális értékhatárt. A HR, az EF, az 
ET, a Din és az RDI 1 éves %-os változásait a 4. ábra szem
lélteti. Az MCO és a MCO-ET (ICT+IRT) nem  változott.

Megbeszélés

A globális bal-kamra funkció a telődés és az ejectio 
összessége. Az új Doppler-index jelentősége, hogy a sys- 
tolés és diastolés funkció egyes elemeit egyaránt magába 
foglalja. A systolés funkció jellemzésére echokardiográ- 
fiával az ejectiós frakciót használjuk. Ennek pontos m é
rését azonban korlátozza a bal kam ra szabálytalan 
geometriája, a segmentalis falmozgászavar, m itralis in- 
sufficientiában pedig túlbecsüli a bal kam ra contractilis 
funkcióját (4). Az időintervallumok közül az ICT az ino- 
tropia fontos mutatója, m ert az aktív contractio idő tar
tam át fejezi ki, de mérése nehézkes, pontatlan lehet és sú
lyos mitralis regurgitatióban nem  jön létre. Az ET súlyos 
bal kam rai diszfunkcióban lerövidül (11), m int saját 
DCM-es csoportunkban is, de értéke függ a szívfrekven
ciától és a súlyos mitralis regurgitatio önm agában is 
lerövidíti (9).

A diastolés funkció mérésére a mitralis beáram lási 
görbe E és A sebességét, valamint deceleratiós idejét alkal
mazzák (2), azonban mint anyagunkban is kiderült, sú
lyos systolés diszfunkcó jelenlétekor az esetek felében az 
E és A fúziója m iatt ezek a mérések nem  végezhetők el. Az 
időintervallum ok közül a megnövekedett IRT a meg
nyúlt aktív relaxáció jele, súlyos bal kamra-diszfunkció- 
ban és súlyos mitralis regurgitatióban a magas bal pitva
ri nyomás következtében mégis megrövidül (3).

Vizsgálataink alapján az új Doppler-index előnye, 
hogy mérése rendkívül egyszerű, norm ál értékhatárai 
igen szorosak, ezért átfedés nélkül különíti el a súlyos bal 
kamra-diszfunkciós betegeket. Lényeges tulajdonsága, 
hogy nem frekvenciafüggő és sem a bal Tawara-szár- 
blokk, sem a súlyos mitralis regurgitatio nem befolyásol
ja. Az ICT változó viselkedése ellenére a 2 isovolumetriás 
idő összege (MCO-ET) szintén jól elkülönítette a 2 cso
portot. Egészségesekben értéke nem  volt frekvenciafüg
gő, de DCM-ben igen, tehát önm agában nem lenne alkal

mazható.Vizsgálataink alapján egyértelmű szignifikáns 
fordított összefüggés mutatható ki a relatív diastolés te- 
lődési idő és az új Doppler-index között. Ez az új megfi
gyelés alátám asztja azt a feltevést, hogy a Din a systolés 
és diastolés funkció együttes kifejezője (10), továbbá arra 
utal, hogy a diastolés telődés javításával érhető el a jobb 
bal kam rai teljesítmény.

A m iodaronnal végzett prospektiv követéses vizsgála
tunkban a hagyományos EF mellett az új Doppler-inde
xet és annak összetevőit is felhasználtuk. Az EF jelentős 
javulását találták a nagy betegszámot felölelő CHF-STAT 
(8) tanulm ányban a kezelés 6. hónapjában, ez a 12. és 24. 
hónapban m ár nem nőtt tovább szignifikánsan, a szív
frekvencia mérsékelt csökkenését (79/m in-ről 70/min- 
re) pedig m ár a 2. héten észlelték. Hamer és mtsai k is
számú betegen az EF jelentős javulását m utatták ki a 6. 
héten, a 12. hétig némi további növekedést is észleltek (6). 
Am m ar és mtsai (1) kevésbé súlyos bal kam rai disz
funkcióban írták  le az EF mérsékelt javulását a 12. héten. 
Ennek megfelelően az E/A arány csökkenése, és a decele
ratiós idő megnyúlása, a relaxációs zavar lelepleződésé
nek, nem pedig a diastolés funkció rom lásának felel meg 
(1). Saját vizsgálatunkban az EF javulásával párhuzam os 
volt a Din csökkenése. A Din követte a szívfrekvencia 
csökkenését és a relatív diastolés telődési idő meg
nyúlását. DCM-ben kim utattuk, hogy kezelés előtt a RDI 
jelentősen lerövidült, a szívfrekvenciától független 
mértékben. Amiodaron a diastolés telődési időt norm ali- 
zálta, de ennek szívfrekvencia-függését a kis esetszám 
miatt nem  lehetett értékelni. Amiodaron hatására az ET 
norm alizálódott, de a kombinált isovolumetriás idő nem  
változott. Ebből arra  következtetünk, hogy az am io
daron nem  pozitív inotrop, ill. lusitrop hatásánál fogva 
javította a globális bal kam ra-funkciót, hanem  a dias
tolés telődési idő m egnyújtása útján, hasonlóan a bé ta 
blokkolókhoz. Eredményeink alátám aszthatják a súlyos 
szívelégtelenségben szenvedő betegek am iodaron keze
lésének indokoltságát nem  életveszélyes arrhythm iák 
esetén is (5).

A vizsgálat korlátái
Reprodukálhatósági vizsgálatot nem végeztünk, de az in 
dex jó reprodukálhatóságát Tei és mtsai (9) meggyőzően 
igazolták. Az am iodaronos vizsgálat nyűt, nem  placebo- 
kontrollált volt, hasonlóan Ammar és mtsai (1) vizsgála
tához. A méréseket utólag, dátumjelzés nélkül végeztük a 
papírképeken, ami biztosította azok „vak” jellegét. A kis 
esetszám, a m ortalitás értékeléshez rövid megfigyelési 
idő m iatt további vizsgálatok szükségesek.

Köszönetnyilvánítás: Köszönettel tartozom Zorándi Ágnes
nek a statisztikai számítások elvégzéséért és az ábrák elkészí
téséért.
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AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Többszörösen telítetlen zsírsavak jelentősége 
a táplálkozásban

Antal Magda dr. és Gaál Ödön dr.
O rszágos É lelm ezés- és T áplálkozástudom ányi Intézet, Budapest (főigazgató: Bíró György dr.) 
Táplálkozásélettani és K órtani Főosztály (főosztá lyvezető  főorvos: Antal M agda dr.) 
É lelm iszerkém iai Főosztály  (főosztályvezető: Gaál Ö dön dr.)

Újabban a többszörösen telítetlen zsírsavbevitel a tudo
mányos érdeklődés középpontjába került mind a minő
ség, mind a mennyiség szempontjából. A tanulmány rö
viden összefoglalja az n-6 és n-3 családba tartozó több
szörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) anyagcseréjét, élet
tani jelentőségét. Táplálkozásélettani szempontból a li- 
nolsav (C18:2n-6) és az alfa-linolénsav (C18:3n-3), illetve 
származékaik, az arachidonsav (C20:4n-6), az eikoza- 
pentaénsav (C20:5n-3) és dokozahexaénsav (C22:6n-3) 
jelentős. Ezek a zsírsavak beépülve a foszfolipidekbe a 
sejtmembránok integritásának, funkciójának fenntartá
sában szerepelnek. Az arachidonsav és az eikozapentaén- 
sav, az úgynevezett eikozanoidok előanyagai. Az eikoza- 
noidok, mint például a tromboxánok, prosztaciklinek és 
leukotriének különböző élettani folyamatok szabályozá
sában vesznek részt. A többszörösen telítetlen hosszú 
szénláncú zsírsavak, de különösen a dokozahexaénsav 
esszenciális a fejlődés korai szakában, az agy és a retina 
idegsejtjeinek felépítéséhez. Saját vizsgálataink alapján a 
terhesek és az újszülöttek n-3 zsírsavellátottsága elégte
len. Számításaink szerint ez jellemző a hazai lakosság 
egészére is. Ennek alapján felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a zsírsavfogyasztás szerkezetét meg kell változtatni 
és erre javaslatot is teszünk.

K u lcssza va k : többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA), n-6 és 
n-3 zsírsav-család anyagcseréje, élettani hatása, táplálkozási 
ajánlás

Nutritional importance of polyunsaturated fatty 
acids. Recently, the scientific interest trends toward the 
role of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in human nu
trition because of their multifunctional properties. This 
study shortly summarizes our knowledge on the meta
bolism and physiological importance of PUFAs belong
ing to the n-6 and n-3 families. The main PUFAs of nutri
tional interest are linoleic (C18:2n-6), alpha-linolenic 
(C18:3n-3) acids and their derivates, namely arachidonic 
(C20:4n-6), eicosapentaenoic (C20:5n-3) and docosa- 
hexaenoic (C22:6n-3) acids, respectively. These fatty 
acids are incorporated into membrane phospholipids of 
cells where they support cell membrane integrity and 
function. Furthermore, arachidonic and eicosapenta
enoic acids are precursors for eicosanoids. Eicosanoids, 
such as thromboxanes, prostacyclins and leucotrienes 
are important in the regulation of several physiological 
processes. PUFAs, especially docosahexaenoic acid are 
essential nutrients in early human development, namely 
for neural tissues, such as the brain and the retina. 
According to our study the n-3 PUFAs supply of pregnant 
women and neonates were inadequate. In conformity 
with our calculation the same is true for the whole 
Flungarian population. On the basis of these findings we 
call attention to the necessity of changing the structure 
of fat consumption and we commit to a recommenda
tion for it.

K ey w o r d s :  n-6 and n-3 seria of PUFAs, metabolism, physiology, 
recommendation for PUFAs intake

A zsírfogyasztás vonatkozásában a m agyar ajánlás (4) a 
nem zetközi ajánlásokhoz (11 ,37 ) hasonlóan  a következő: 
az össz-zsírsavbevitel a napi energiaszükséglet 30%-át 
(30 en% ), a telített zsírsavak (SFA) 10 en% -ot, az egysze
resen telítetlen  zsírsavak (M UFA) 12 en% -ot, a töb b szö 
rösen telítetlen zsírsavak (PUFA) 6 en% -ot, de ne többet, 
m int 8 en% -ot, a linolsav legalább 1 en% -ot, az alfa-lino- 
lénsav legalább 0,2 en% -ot tegyenek ki. A PUFA/SFA 
arány 0,8 körül legyen. A táplálkozási ajánlások (43, 46)

Rövidítések: PUFA = többszörösen telítetlen zsírsavak; MUFA = egysze
resen telítetlen zsírsavak; SFA = telített zsírsavak; P/S = PUFA/SFA; LA = 
linolsav (C18;2* n-6); ALA= alfa-linolénsav (08:3* n-3); AA = ara
chidonsav (C20:4* n-6); EPA = eikozapentaénsav (020:5* n-3); DTA = 
dokozatetraénsav (C22:4* n-6) DPA= dokozapentaénsav (C22:5* n-6); 
DHA = dokozahexaénsav (C22:6* n-3); CVD = kardiovaszkuláris meg
betegedések; en% = energiaszázalék
* Az első szám a zsírsavakban lévő szénatomok számát, a kettőspont 
utáni szám a zsírsavmolekulában lévő kettőskötések számát jelzi

Orvosi Hetilap 1998,139 (19), 1153-1158.

ugyanakkor nem  térnek ki arra, h ogy  az optim ális PUFA- 
bevitelt m iként lehet elérni. K özlem ényünkben röv iden  
összefoglaljuk  a többszörösen  telítetlen  zsírsavak anyag
cseréjét, é lettan i jelentőségét és javaslatot teszünk a zsír
fogyasztás op tim ális szerkezetére.

Töbszörösen telítetlen zsírsavak 
anyagcseréje
A táplálkozásélettani szempontból jelentős többszörösen telí
tetlen zsírsavak az n-6 (első kettőskötés a terminális metil- 
csoporttól számított hatodik szénatomon) és az n-3 (első 
kettőskötés a terminális metilcsoporttól számított harmadik 
szénatomon) családba tartoznak. Az n-6 család első tagja és 
egyben az n-6 zsírsavak közül az élelmiszereinkben leggyak
rabban előforduló zsírsav a két kettőskötésű linolsav, az n-3 
családé a három kettőskötést tartalmazó alfa-linolénsav. 
Mindkét zsírsav deszaturáció és lánchosszabbítás révén újabb
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telítetlen zsírsavakká alakul a saját családján belül. Az alfa- 
linolénsav-eikozapentaénsav (EPA) átalakulás kismértékű, 
mintegy 5-10%-ra tehető (15, 16, 24). A linolsav, illetve alfa- 
linolénsav metabolizmusának egyes lépéseiben közös enzimek 
vesznek részt, így érthető, hogy kompetíció alakulhat ki a szub- 
sztrátok között. A nagy linolsav:alfa-linolénsav arány gátolja az 
alfa-linolénsav-EPA átalakulást (5). Az n-6: n-3 arányt akkor 
tartják megfelelőnek, ha az 3:1 és 7:1 közé esik, míg a 10:1 
fölötti arányt egyértelműen kedvezőtlennek ítélik (13,33).

Az n-6 család végső átalakítási terméke, a dokozapentaén- 
sav (DPA), csak elégtelen n-3 zsírsavellátottság esetén halmo
zódik fel, hogy így helyettesítse a dokozahexaénsavat (DHA), az 
n-3 kaszkád utolsó tagját. Más szóval a DPA koncentráció növe
kedése, a DHA: DPA arány csökkenése az n-3 zsírsavak, közvet
lenül a DHA hiányára utal. Ezen túlmenően a DHA ellátottság 
indikátoraként szokás megadni a DPA és az n-6 családba tar
tozó dokozatetraénsav (DTA) hányadosát is (26,30,41,42).

Eikozanoidok
A 20 szénatomos PUFA-k oxigénéit metabolitjai az eiko
zanoidok, melyek között a tromboxánokat, a prosz- 
taciklineket, a leukotriéneket, a lipoxinokat és a kü lön
böző hidroxi-zsírsavakat ta rtjuk  számon. A m em brán- 
foszfolipidekből felszabaduló arachidonsav, illetve EPA 
mind a ciklooxigenáz,mind a lipoxigenáz szubsztrátjai: a 
throm boxánok és prosztaciklinek képzésében a ciklooxi- 
genáz, a leukotriénekében a lipoxigenáz vesz részt. Ebből 
következik, hogy az arachidonsav és EPA kom petitiv m ó
don gátolhatják egymást, illetve hogy ezek aránya dönt
heti el a metabolizmus irányát. Ez magyarázza, hogy a 
PUFA-bevitel minősége és mennyisége kulcsszerepet já t
szik abban, hogy milyen típusú eikozanoid képződik. 
Ennek jelentőségét az adja meg, hogy a különböző eiko
zanoidok élettani szerepe számos esetben eltérő.

A többszörösen telítetlen zsírsavak 
élettani jelentősége

A linolsavat és az alfa-linolénsavat esszenciális zsírsavak
nak tekintjük, miután ezeket a szervezet nem tudja  szin
tetizálni, elégtelen bevitelük esetén hiánytünetek lépnek 
fel. Élettani hatásuk többirányú. Többek között közvetle
nül hatnak a zsíranyagcserére. Beépülve a sejtm em brá
nok foszfolipidjeibe (elsősorban a linolsav, valam int a 
linolsav és alfa-linolénsav metabolizmusa során keletke
ző arachidonsav, EPA és DHA) fenntartják a m em bránok 
integritását, funkcióját, fluiditását. így, mint a m em brá
nok létfontosságú elemei, meghatározzák a vörösvérsej- 
tek flexibilitását, alakváltozó képességét, illetve a vér 
viszkozitását. Továbbmenve a linolsav és az alfa-linolén- 
sav az eikozanoidok prekurzorai, melyek horm onszerű 
aktivitást fejtenek ki (8,19,21,22,39).

n-6 PUFA család
Az n-6 PUFA családnak két kitüntetett tagja a linolsav és 
az arachidonsav. A linolsavbevitel hatására csökken a 
szérum összkoleszterin- és kismértékben a HDL-kolesz- 
terinszint. A nagy linolsavbevitel növelheti a m alignus 
daganatok előfordulási arányát, elősegíti az LDL oxidá
cióját és nagy valószínűséggel növeli a koszorúerekben a 
thrombosis veszélyét. A linolsav kulcsfontosságú szere
pet tölt be az epidermális vízáteresztő képesség szabályo
zásában, megakadályozván a nagyfokú vízveszteséget, az 
epidermis károsodását. A linolsav átalakulásakor kelet

kező arachidonsav a sejtm em bránok foszfolipidjeinek 
fontos építőeleme. A magzati és postnatalis fejlődés so
rán jelentős mennyiségben halmozódik fel az idegrend
szer szöveteiben, különösen a központi idegrendsze
rében és a retinában. Az arachidonsav az n-6 eikozanoi
dok „anyavegyülete” (21, 23). Az n-6 PUFA hiány általá
nos klinikai tünetei között a növekedés ütemének lelas
sulását, a bőrelváltozásokat (pikkelyes hámlás), a bőrön 
keresztül történő nagyfokú vízveszteséget, a polydipsiát, 
a veseműködés, valamint a reprodukciós készség zavarát 
és a zsírmájképződést írták  le. A hiány m értékét a fosz- 
folipidek linolsav és arachidonsav koncentrációjának 
mérésével lehet igazolni (7,22,39).

n-3 PUFA család
Az n-3 PUFA család élettanilag aktív tagjai az alfa-linolén
sav, az EPA és a DHA. Az alfa-linolénsav csökkenti a 
szérum koleszterinszintet (6,34), az EPA és DHA előanya- 
ga és így közvetve az n-3 eikozanoidoké is. Az EPA csök
kenti a szérum trigliceridszintet, ez a hatás elsősorban hy- 
pertrigliceridaemiás betegekben figyelhető meg, a háttér
ben a VLDL-triglicerid szintézisének gátlása áll (21).

Epidemiológiai vizsgálatok hívták fel a figyelmet az EPA és 
DHA cardioprotectiv szerepére, nevezetesen úgy találták, hogy 
a grönlandi eszkimók cardiovascularis megbetegedésekből 
(CVD) eredő halálozási aránya nagyon alacsony. A nagy zsírbe
vitel ellenére az elhízás és a hypertonia körükben ritkaság- 
számba megy, a szérum összkoleszterin és triglicerid szintje 
alacsony. Az elfogyasztásra kerülő zsiradékok zsírsavanalízise
kor kiderült, hogy a kis SFA-bevitel mellett jelentős a tengeri 
halakból származó n-3 PUFA-bevitel (2,3,28).

Azóta az n-3 zsírsavak szerepét a CVD megelőzésében 
számos tanulmány m egerősítette (12,27,29,45). Két ta 
nulmány azonban nem  talált összefüggést a halfogyasz
tás és a CVD között (10,49). Az EPA az n-3 eikozanoidok 
prekurzora.

Az utóbbi évek kutatásai hívták fel a figyelmet az n-3 
PUFA-bevitel jelentőségére a terhesség alatt és az újszö- 
löttkorban. Több vizsgálat szerint az n-3 PUFA-k csök
kentik a terhességi hypertonia, a preeclampsia és a kora
szülések előfordulási gyakoriságát. A hatás a prosztacik- 
limtromboxán arány növekedésére és a vér viszkozitásá
nak csökkenésére vezethető vissza. Ezen változások kö
vetkeztében ugyanis javul a placenta keringése, a vérnyo
más csökken (14,17,40,44).

Számos vizsgálat igazolja, hogy az agy és a retina nor
mális fejlődéséhez DHA-ra van szükség. A harmadik tri- 
mesterben a magzati agysejtek membránjában ugrássze
rűen megnő a DHA koncentráció az agy gyors fejlődésével 
párhuzamosan, jelentős az arachidonsav koncentrációjá
nak növekedése is. A DHA fontos szerepet tölt be a látási 
folyamatokban is, s ez magyarázza, hogy a retina DHA tar
talma is nő az érés során. Az éretlen újszülöttek (gesztációs 
idő <32 hét) agyában, májában és vörösvérsejtjeiben a 
membránok DHA tartalm a jelentősen kisebb, mint az érett 
újszülöttekében. A magzati korban bekövetkező elégtelen 
n-3 zsírsavellátottság a fényérzékelés zavarához vezet, és 
csökkent látásélességet eredményez. Továbbmenve össze
függést találtak a csecsemő Fagan-teszttel mért intelligen
ciája és a vörösvérsejtek DHA tartalma között, a vörösvér- 
sejtek DHA koncentrációja ugyanis jó jelzője a szervezet 
DHA ellátottságának (35,40,47).
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Az n-3 zsírsavhiány általános klinikai tüneteit rövi
den a következőkben lehet összefoglalni: csökkent tanu
lási készség, látási zavarok, polydipsia. A hiányt a szöve
tekben az alfa-linolénsav és a DHA csökkenése jelzi (7, 
8 ) .

Eikozanoidok
Az n-6 , illetve n-3 családból származó eikozanoidok részben 
antagonista tulajdonságúak: a leukotrién B4 (n- 6  csoport) igen 
erős gyulladásfokozó, míg a leukotrién B5 (n-3 csoport) kivédi a 
leukotrién B4 hatását; részben a kifejtett hatás erősségében 
különböznek: a TXA2 (n- 6  csoport) fokozza a thromobocyta- 
aggregációt, a TXA3 (n-3 csoport) gyenge aggregátor, illetve 
nem fejt ki ilyen hatást, a TXA2 erős, a TXA3 gyenge vasoconst
rictor; részben azonos hatásúak: mind a PGI2 (n- 6  csoport), 
mind a PGI3 (n-3 csoport) vasodilatator és gátolja a thrombo- 
cytaaggregációt (13,32).

A túlzott EPA-, DHA-bevitel esetén nőhet az n-3 csa
ládba tartozó eikozanoidok szintje, ami nem  kívánt hatá
sokat is okozhat. Az n-3 interleukinek felszaporodása az 
immunválasz csökkenését ereményezheti. Ezt a hatást 
azonban többek között az autoimmun megbetegedések 
kezelésében előnyösen ki lehet használni. A thrombocy- 
taaggregáció-gátlás hatására nő a vérzési idő, ami spon
tán vérzéseket, illetve túlzott vérzést okozhat sebészeti 
beavatkozáskor vagy szüléskor. A nagy EPA-bevitelnek 
tudható be, hogy az eszkimókban gyakori az agyvérzés 
(8,21,39).

A fentiek egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a 
többszörösen telítetlen zsírsavak kitüntetett tagjai bioló
giailag aktív anyagok, és hiányuk éppúgy kórosan befo
lyásolhatja a szervezet működését, m int túlzott jelenlé
tük.

Saját vizsgálatok
Egészséges, önként jelentkező terhes nők közül, random mó
don kiválasztva 70 személy tápláltsági állapotának longitudi
nális, komplex vizsgálatát végeztük el 1990 és 1994 között(l).A 
vizsgálat magában foglalta a táplálkozási adatfelvételt, az antro- 
pometriai méréseket és a szérum klinikai-kémiai paraméterei
nek meghatározását. A szérum foszfolipidek zsírsavanalízisét a 
terhesség 12., 20., 30. és 38. hetében, a szüléskor vett vénás vér
ből a Maastrichti Egyetem Humán Biológiai Intézete végezte, 
ahol a holland, magyar, finn, angol, equadori anyák és újszülött
jeik zsírsavellátottságának összehasonlítására került sor (41).

A terhesség során az átlagos zsírbevitel az összener- 
gia-bevitel 37%-át, a telített zsírsavaké 12%-ot, az egy
szeresen telítetleneké 12%-ot, a többszörösen telítetlene
ké 7,6%-ot tett ki. A többszörösen telítetlen : telített zsír
savak aránya megfelelő volt (P/S = 0,65). A továbbiakban 
röviden ism ertetjük a telítetlen zsírsavellátottságra vo
natkozó adatainkat.

A nemzetközi összehasonlítás tükrében az eredm é
nyek egyértelműen igazolták, hogy a m agyar anyák n-6 
zsírsavellátottsága a legjobb, n-3 zsírsavellátottsága vi
szont a legrosszabb. Ennek bem utatására a magyar, a finn 
és holland adatok közül m utatunk be néhányat (megje
gyezve azt, hogy az angol és equadori m inták értékei a 
holland és a finn értékek közé estek). A plazma foszfolipi
dek ossz n-6 zsírsavtartalma, valamint az ossz n-6 hosszú 
szénláncú poliének (a linolsav kivételével az n-6 kaszkád 
valamennyi hosszú szénláncú zsírsavai) koncentrációja a
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1. ábra: Plazma foszfolipidek n-6 zsírsavtartalma (átlag±SE) 
nemzetköi összehasonlításban

B  Holland (10-14. hét n = 50; szülés n = 47) 
□  Magyar (10-14. hét n = 54; szülés n = 53)'

2. ábra: Plazma foszfolipidek n-3 zsírsavtartalma (átlag±SE) 
nemzetközi összehasonlításban

magyar m intákban volt a legnagyobb m ind a terhesség 
korai szakában, m ind a szüléskor (1. ábra). A plazma 
foszfolipidek ossz n-3 zsírsavtartalma, illetve az ossz n-3 
hosszú szénláncú poliének (az alfa-linolénsav kivételével 
az n-3 kaszkád valamennyi tagja) koncentrációja a m a
gyar nők vénás vérében szignifikánsan kisebb volt, m int 
a finnekében (2. ábra).

A plazma foszfolipidek linolsavtartalma a terhesség 
korai szakában nem  különbözött a csoportok között (3. 
ábra). Az alfa-linolénsav-tartalom a magyar nők plazma 
foszfolipidjeiben volt a legkisebb m indkét vizsgálat al
kalmával (4. ábra). Számítások történtek a DHA-ellá- 
tottság megítélésére a nemzetközileg elfogadott képletek 
segítségével. Hiányos DHA-ellátottság esetén az n-6 cso
portban a DTA-DPA átalakulás lesz a dom ináns lépés, s
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3. ábra: Plazma foszfolipidek linolsavtartalma (átlag±SE) 
nemzetközi összehasonlításban

5. ábra: Hiányos dokozahexaénsav (HDHA)-ellátottság 
(átlag±SE) különböző országokban élő terhes nőkben

alfa- §  Holland (10-14. hét n = 50; szülés n = 47)

4. ábra: Plazma foszfolipidek alfa-linolsavtartalma (átlag±SE) 
nemzetközi összehasonlításban

ezért a DPA : DTA hányados emelkedni fog. Megfelelő 
DHA-ellátottság esetén kevesebb DPA keletkezik, így a 
DHA : DPA hányados nő. A magyar nők DHA-ellátottsá- 
ga m indkét számítás alapján elégtelennek bizonyult (5. és
6. ábra).

A hiányos EPA-, DHA-ellátottság a magyar nők vonat
kozásában két irányból is magyarázható. Részben igen 
nagy volt a linolsav (—21 g/nap) és igen kevés az alfa-lino- 
lénsavbevitel (—1,3 g/nap). Ennek következtében a linol-

g  Holland (10-14. hét n = 50; szülés n = 47)
□  Magyar (10-14. hét n = 54; szülés n = 53)
Í2J Finn (10-14. hét n = 49; szülés n = 52)

6. ábra: Megfelelő dokozahexaénsav (MDHA)-ellátottság 
(átlag±SE) különböző országokban élő terhes nőkben

sav : alfalinolénsav arány a kívánatos 4 : 6 helyett, kedve
zőtlen irányba tolódott el 16:1-re, ami valószínűleg gátolta 
az ALA-EPA átalakulást. Az EPA-, DHA-ellátottság ezen 
zsírsavak bevitelével is javítható, azonban jól ismert, hogy 
a halfogyasztás hazánkban igen alacsony, s így ez nem 
elégítette ki a szükségletet. Jóllehet számításaink szerint a 
terhes nők összes halfogyasztása nem volt rossz az átlagos 
magyar populációhoz viszonyítva, azonban az EPA- és 
DHA-bevitel még így is csak 0,07, illetve 0,16 g volt.
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1. táblázat: Különböző eredetű növényi olajok és a sertészsír zsírsavösszetétele, az összes zsírsav %-ában kifejezve

C6-10 C12 C14 C16 06:1 0 8 08:1 0 8 :2 08 :3 C20:l C22:l

Lenmagolaj - ny. 6 ny. 3 17 14 60
Napraforgóolaj - ny. 5,5 ny. 4,7 19,5 68,5 ny. ny.
Napraforgóolaj1 - ny. 3,6 ny. 5 80,5 8,5 ny. 0,5
Pálmaolaj <1 1 43 ny. 4 40 10 -

Repceolaj - - 4 ny. 2 56 26 10 2 ny.
Szójaolaj - ny. 11 0,5 4 22 53 7,5
Sertészsír ny. 1,5 26 3 14 46 10 ny.

magas olajsavtartalmú napraforgóolaj; ny = 
Forrás: Tápanyagtáblázat, 1995

Táplálkozási ajánlások

A m odern táplálkozási ajánlások (11, 18, 50) ma már 
kevésbé térnek ki a P/S hányados megadására. A P/S há
nyados fogalmának bevezetését az 50-es évek vizsgálatai 
vonták maguk után, am ikor is úgy találták, hogy a linol- 
savban gazdag olajok csökkentik a szérum  koleszterin
szintet, míg a telített zsírsavak növelik azt. Ezen korai 
vizsgálatokban a többszörösen telítetlen zsírsavak alatt 
egyértelműen a linolsavat értették, nem vették figyelem
be az n-3 PUFA-k élettani hatását, a különböző hosszú
ságú telített zsírsavak eltérő hatását, de ekkor még nem 
ism erték a transz-zsírsavak koleszterinszintet növelő ha
tását sem (21,39). Az n-6 családba tartozó linolsav a nap
raforgóolajban (68%), a kukoricacsíra-olajban (52%), a 
szójaolajban (53%), az n-3 családba tartozó alfa-linolén- 
sav a repceolajban (10%), a szójaolajban (7-10%), és a 
lenmagolajban (50-60%) található. Az alfa-linolénsav 
ezenkívül a kis zsírtartalm ú zöld levelű zöldségfélékben 
és a hüvelyesekben is kimutatható. EPA és DHA kelet
kezhet az alfa-linolénsav-EPA kaszkádon keresztül. Az 
alfa-linolénsavban gazdag olajok fogyasztásával tehát 
növelni lehet az EPA-és DHA-ellátottságot. Az EPA-ban, 
DHA-ban gazdag olajok ugyancsak növelik az EPA- és 
DHA-ellátottságot, m iután a táplálékkal bevitt EPA, DHA 
beépül a m em bránok foszfolipidjeibe. EPA és DHA főleg 
az egyes tengeri halak zsírjában fordul elő. A vizekben 
élő planktonok alfa-linolénsavból EPA-t és DHA-t szinte
tizálnak, s ez halm ozódik fel a tengeri halak zsírjában. 
Hazai halaink közül a busa szolgáltat kisebb-nagyobb 
mennyiségben EPA-t és DHA-t.

Táplálkozási vizsgálatokkal igazolták, hogy kb. 50 g/nap 
repceolaj, ami mintegy 5 g alfa-linolénsavnak felel meg, ugyan
úgy növelte a plazma foszfolipidek EPA tartalmát, mint a heti 
50-100 g zsíros tengeri hal fogyasztása (48). Számítások szerint
3-4 g/nap alfa-linolénsav-bevitel azonos 0,3 g/nap EPA-bevitel- 
lel (25), abban az esetben,ha az n-6/n-3 arány 8 körül van. Az al
fa-linolénsav-EPA optimális átalakításának ugyanis előfelté
tele a megfelelő linolsav/alfa-linolénsav arány, ami kisebb kell 
legyen 10 : 1-nél, további feltétel, hogy elég hosszú időn keresz
tül történjen az alfa-linolénsav-bevitel.

Megfelelő táplálkozási stratégia kialakításánál figye
lembe kell venni, hogy az EPA koncentrációjának növe
léséhez legalább 4 hétig kell az optimális alfa-linolénsav- 
bevitelről gondoskodni (9). Említettük már, hogy a linol
sav, arachidonsav, alfa-linolénsav, eikozapentaénsav, do- 
kozahexaénsav biológiailag aktív vegyületek. Mind hiá
nyos, mind túlzott bevitelük káros következményekhez

2. táblázat: A fogyasztásra ajánlott zsírsavösszetételt 
megközelítő zsír-olaj keverékek

Ajánlott zsírsavbevitel
SFA MUFA PUFA LA ALA

En% ~10 -12 -8  1 0,2
zsiradék %-ában 33 40 -27 3,3 0,7

Az „ideálist” megközelítő keverékek
SFA MUFA PUFA LA ALA LA:ALA

50% s.-zsír 24 53 22 18 5 3:1 —4:1

2. 50% repce 
50% pálma 27 49 23 18 5 3:1—4:1

3. 50% szója 
25% nf 
25% s.-zsír

20 44 35 31 4 8:1

4. 50% szója 
20% n f 
25% s. zsír 
5% leno.

20 41 38 31 7 4:1—5:1

5. 20% szója 
75% pálma 36 35 23 19 5 4:1
5% leno.

Ajánlás Megvalósítás
ALA—>l,lg-l,5 g/nap 1 g lenmagolaj ~0,6 g ALA
EPA+DHA—>1,2 g/nap 10 g szója-v. repceolaj ~1 g ALA

2- 3 adag zsíros hal/hét
3- 4 g standardizált halolaj 
(-0,3 g EPA+DHA/g olaj)

nf1: olajsavban gazdag napraforgóolaj

vezethet. Az optimális bevitel becslésére nem áll elegen
dő adat rendelkezésünkre, így a jelenlegi ajánlások ki
sebb-nagyobb m értékben módosulhatnak. A WHO/FAO 
(50) ajánlás szerint a linolsav/alfa-linolénsav arány 5 : 1 
és 10 :1 között legyen, abban az esetben, ha 10 : 1 -nél na
gyobb, úgy szorgalmazni kell az n-3 PUFA-t tartalm azó 
halfélék és zöld levelű növények, hüvelyesek fogyasz
tását.

Az ajánlásoknak megfelelő zsírsavbevitelről (SFA <10 
en%, MUFA ~12 en%, PUFA ~8 en%, linolsav/alfa-lino
lénsav < 10) a rendelkezésünkre álló zsírok és olajok (1. 
táblázat) felhasználásával meglehetősen nehéz gondos
kodni, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a táp 
lálkozási ajánlások nem egy adagra, hanem napi, eseten
ként ennél hosszabb (5-10 nap) időtartam on belül elfo
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gyasztott élelmiszerek összességére vonatkoznak. A táp 
anyagtáblázat adatainak ism eretében (4) számításokat 
végeztünk, hogy milyen zsír-olaj keverékekkel lehet 
megközelíteni az ajánlásokat, illetve javítja az n-3 PUFA- 
ellátottságot (2. táblázat). A lenmagolaj igen gazdag alfa- 
linolénsav forrás, már 1 g olaj elfogyasztása (pl. salátaön
tethez adva) 0,6 g alfa-linolénsav-bevitelt eredményez. A 
lenmagolaj alkalmazását, m int általában m inden PUFA- 
ban gazdag olajét az nehezíti, hogy a többszörösen telí
tetlen zsírsavak könnyen oxidálódnak, avasodnak, ezért 
nagy PUFA-bevitel esetén az E-vitaminbevitelt is növelni 
kell (felnőttek esetében 1 g PUFA-beviteléhez 0,4-0,7 mg 
alfa-tokoferolt kell hozzárendelni). Ezek a zsír-olaj keve
rékek az alfa-linolénsav-eikozapentaénsav átalakítást 
segítik elő, és alkalmazásukat akkor kell szorgalmazni, 
am ikor a halfogyasztás elhanyagolhatóan kevés. Az EPA- 
és DHA-bevitel növelésére a különböző kapszulázott 
készítmények is alkalmasak, a megoldást azonban nagy 
valószínűséggel azok az élelmiszer-technológiai eljárá
sok fogják jelenteni, amelyek segítségével m ikrokap
szulázott EPA és DHA kerül az élelmiszerekbe.
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elnyerheti 
Bécsben rendezett

Gasztroenterológiai Világkongresszus
jes részvételi költségét! (1998.szeptember 6-11.)

A 
TEL

Kérjük, figyelje az Orvosi Hetilap további számait is. Kéthetenként újabb kérdéssort talál, összesen hármat 
(a közbeeső heteken megismételjük az előző számban feltett kérdéseket).
A beküldési határidő: 1998 . május 31 ., eddig a napig kell eljuttatni a három quiz megfejtését az alábbi 
címre: Richter Gedeon Rt. Marketing Főosztály, Budapest 10, Pf. 2 7 , 1475 . A válaszok beküldői közül 
a 30 legtöbb pontszámot elért megfejtőt vacsorára hívjuk meg, ahol közjegyző jelenlétében kisorsoljuk a szeren
csés nyertest, aki a Richter Gedeon Rt. költségére vehet részt Bécsben a Gasztroenterológiai Világkongresszuson. 
A Quamatel-quiz eredményét és az utazást elnyerő megfejtő nevét a 35. számban tesszük közzé, természetesen 
a vacsorán résztvevőket és a nyertest még előbb, külön is értesítjük.

2. KÉRDÉSSOR

Az alábbi kérdésekre a választ 
becsléssel is megadhatja.
Ha „biztosra" akar menni, akkor 
érdemes a Gastroenterology 
1997-es köteteinek megfelelő 
részét fellapoznia (a hónapot és 
az oldalszámot a kérdést 
követően zárójelben tüntettük 
fel). A kérdéseket igyekeztünk 
úgy megfogalmazni, hogy csak 
egy helyes válasz legyen.
Ennek a betűjelét várjuk.

1. Folsav adásával egyes 
daganatok kockázata 
csökkenthető.
Ide tartozik a colitis ulcerosa 
talaján kialakuló dysplasia vagy 
neoplasia is. (Január, 29)
A . I g e n ,  s z i g n i f i k á n s a n
B . N e m  i g a z o l ó d o t t
( .  N ö v e l i  a  k o c k á z a t o t
D . I g e n ,  b á r  n e m  s z i g n i f i k á n s  

o z  e r e d m é n y
E . I g e n ,  d ó z i s t ó l  f ü g g e t l e n ü l  2

2. A H. pylori eradikációja reflux 
oesophagitist provokálhat 
(Május, 1442)

A . I g e n ,  s z i g n i f i k á n s a n
B . N e m  i g a z o l ó d o t t  
( .  C s a k  n ő k n é l
D . I g e n ,  b á r  n e m  s z i g n i f i k á n s  

a z  e r e d m é n y
E . E l l e n k e z ő l e g ,  a  r e f l u x  i s  j a v u l

3. A közölt felmérés szerint
a legalább hetente jelentkező 
gyomorégés és savas 
regurgitáció prevalenciája 
az USA-ban körülbelül 
(Május, 1448):
A . 1 0 %  B . 2 0 %  C . 4 0 %  D .  6 0 %  E . 8 0 %

4. A gyomorégés és savas 
regurgitáció az alábbi tünettel 
nem járt együtt ugyanazon 
felmérés szerint:
A . D y s p h a g i a
B . R e k e d t s é g
C . M e l l k a s i  f á j d a l o m
D . G o m b ó c é r z é s
E . D y s p e p s i a

5. A gyomor MALT- 
lymphomájával közel 100 %-ban 
együtt járt a H. pylori fertőzés 
(Május, 1482)

A . N e m
B . I g e n ,  m é g p e d i g  a  C a g A +  t ö r z s e k k e l
C . I g e n ,  t ö b b f é l e  t ö r z z s e l
D .  I g e n ,  b á r  c s a k  7 1  % - b a n
E . N e m ,  c s a k  a z  a l a c s o n y  

m a l i g n i t á s ú a k b a n

6. Gastrooesophagealis reflux 
tüneteivel jelentkező betegek 
hány %-ban találnak Barrett- 
oesophagust az endoszkópia 
során? (Június, 1787)
A . 0 , 1 - 1 %  B . l - 5 %  C . 8 - 2 0 %
D . 2 2 - 3 0 %  E . 4 0 - 5 0 %

7. 2x40 mg famotidin adásával 
a NSAID-okozta peptikus fekély 
100 %-ban gyógyult,
ha abbahagyták a HSAID adását. 
Mekkora volt ez az arány, ha 
a beteg tovább szedte a HSAID-t? 
(Június, 1817)
A . 6 4 %  B . 7 1 %  C . 7 9 %  D . 8 9 %  E . 9 8 %

8. Ugyanebben a vizsgálatban 
a fekély gyógyulása után
a HSAID-t tovább szedőknek 
placebot ill. 2x40 mg famotidint 
adtak. Hányadára csökkentette

a famotidin kezelés a relapsus 
valószínűségét a placebohoz 
képest?
A . T i z e d é r e
B . N e g y e d é r e
C . F e l é r e
D .  H á r o m n e g y e d é r e
E . N e m  c s ö k k e n t e t t e

9. Oesophagitis növelte bizonyos 
betegségek előfordulását. 
Melyikét nem? (Szept., 755)
A . S i n u s i t i s
B . K 0 L B
C . L a r y n g i t i s
D . T ü d ő f i b r ó z i s
E . M i n d  a  n é g y  e l ő f o r d u l á s a  n ő t t .

10. H. pylori eradikáció után 
hány % volt a peptikus fekély 
relapsusa, ha kizárták a NSAID- 
(és aszpirin-) szedőket? 
(Október, 1082)
A . 0 %  B . 1 - 3 %  C . 5 - 8 %  D . 1 0 - 1 2 %
E . 1 5 - 2 0 %

Lansone
R i c h t e r  G e d e o n  r t .
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Folytassa, Doktor úr!
Hat éve használom az Augmentint háziorvosi gyakorlatomban. A SmithKIine Beecham évtizedek óta áll 
a kutatás-fejlesztés élvonalában, melynek egyik fő eredménye a béta-laktamáz rezisztenciát legyőző 
Augmentin. Tudom, hogy a világ több, mint 100 országában törzskönyvezték. Ha új indikációban próbáltam 
ki a z Augmenting több, mint 750 klinikai vizsgálat eredményeiből tájékozódhattam<1>. Számomra fontos, 
hogy a gyógyszer tisztaságát a gyártó szavatolja, hiszen a nem tökéletesen tisztított klavulánsavban vissza
maradó toxikus anyagok felelnek a gasztointesztinális mellékhatásokért. Az Alexander vizsgálat kimutatta, 
hogy a vizsgált oralis makrolid és béta-laktám antibiotikumok közül az Augmentin ma is hatékony, meg
bízható antibiotikum a bronchitisben, pneumoniában, otitisekben és sinusitisekben előforduló legfonto
sabb kórokozók ellen<2>. Bizalmamat az Augmentinben a sokéves saját tapasztalatommal alapoztam meg.

1. Data on file SmithKIine Beecham
2. Jones, R Diagn Microbiol Infect Dis. 1997 27. 21-28.
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EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK

A faktor V G1691A (Leiden) mutáció gyakorisága magyar 
népességmintákban
Stankovics József dr.1, Melegh Béla dr.1’2,3, Nagy Ágnes dr.2, Kis Andrea dr.3, Molnár János dr.3, 
Losonczy Hajna dr.4, Schuler Ágnes dr.5 és Kosztolányi György dr.1,2,3
Pécsi O rvostudom ányi Egyetem  G yerm ekgyógyászati Klinika (igazgató: Soltész Gyula dr.)1 
G enetikai és G yerm ekfejlődéstani Intézet (igazgató: K osztolányi G yörgy dr.)2
M agyar Tudom ányos A kadém ia -  Pécsi O rvostudom ányi Egyetem  Klinikai G enetikai M unkacsoport 
(vezető: M éhes Károly dr.)3
Pécsi O rvostudom ányi Egyetem , I. sz. B elgyógyászati Klinika (igazgató: M ózsik  Gyula dr.)4 
Budai G yerm ekkórház, PKU Laboratórium , Budapest (igazgató: B latn iczky László dr.)5

A thrombosisos megbetegedés az összlakosság egy ezre
lékét érinti. A kiváltó okok, hajlamosító állapotok két 
nagycsoportra oszthatók: külső (pl. műtéti megterhelés, 
terhesség, diétás szokások stb.) és belső (elsősorban ge
netikai okok, pl. örökletes antikoaguláns defektus) rizi
kótényezőkre. Az utóbbi időszak egyik jelentős felfede
zéseként felismerték az V. faktor génjének egy olyan 
mutációját, amely felelős az aktivált protein C reziszten
cia kapcsán kialakuló coagulopathiáért. A Leiden-mutá- 
cióként is nevezett genetikai eltérés jelentőségét kieme
lik a populációgenetikai vizsgálatok, melyek alapján ez 
tekinthető az eddig ismert leggyakrabban előforduló 
thrombosis-rizikótényezőnek. Vizsgálatunkban három 
különböző hazai népességmintából összesen 665 egyén
ből 43 bizonyult heterozygotának, 3 homozygotának. A 
6,47%-os Leiden-mutáció génhordozás megfelel a ko
rábban ismert európai gyakorisági adatoknak. A népes
ségminta géneloszlása a vizsgált teljes populációra vo
natkoztatva nem követte a Hardy-Weinberg-törvényt.

Kulcsszavak: APC rezisztencia, Leiden-mutáció, populációszűrés

A throm boem boliás szövődm én yek  jelentős szerepet ját
szanak a felnőttkori m orbiditásban  és m ortalitásban, 
előfordulásuk gyakorisága 1 : 1000 szem élyre tehető (7). 
A közelm últig  a fam iliaris throm boph iliáért felelős g en e
tikai bántalm ak közü l az an tithrom bin  III, protein-S- és 
protein-C -hiányt sikerült azon osítan i, azonban ezek csu 
pán a throm bophiliás esetek  5-10% -áért felelősek  (1 ,10 , 
19). 1994-ben ism erték  fel az aktivált protein C (APC) e l
len i örökletes rezisztenciát, am inek  hátterében Bertina 
és mtsai (3) az V. faktor génjének  1691. pozícióján létre
jövő  G ->A  substitu tiót m utatták k i, m ely  a fehérje 506-os  
am inosavpozíciójának  g lu tam in—»arginin cseréjét ok oz
za (szin on im  elnevezések: FV Leiden, G1691A vagy FV 
Leiden Q506) (3, 8, 21). A m utáció  következtében gátolt 
az antikoaguláns rendszerben  k özp on ti szerepet játszó  
aktivált protein-C  proteolitikus hatása az V. faktoron, így  
a kontroll alól felszabaduló k oagu lációs kaszkád throm 
b oph ilia  irányába tolód ik  el. M ai ism ereteink  szerint a 
throm bosisban  szenvedő b etegekben  az APC reziszten
cia legalább tízszer gyakoribb (-4 0 % ) bárm ely m ás an 
tikoaguláns h iánynál, illetve az APC rezisztencia a fam ili
aris throm bophiliás esetek  több  m int 50% -ában m utat
ható ki (18).

Orvosi Hetilap 1998,139 (19), 1161-1163.

Frequency of factor V G1691A (Leiden) mutation in 
Hungarian population. Thromboembolic disorders af
fect 0.1% of the adult population. Two main groups of 
the underlying predisposition factors can be identified: 
environmental factors (e. g. dietary habits, physical ac
tivity, surgical interventions, pregnancy etc.) and several 
genetic predispositions (e. g. inherited anticoagulant de
fects). After the discovery of the genetic mutation of fac
tor V, called Leiden mutation, it turned out, that this mu
tation is responsible for the development of resistance 
to activated protein C in majority o f the cases. The im
portance of the Leiden mutation is further emphasised 
by population based investigations, which makes it the 
most frequent thrombosis risk factor known today. In 
our study we have identified 43 heterozygotes and 3 ho
mozygotes with Leiden mutation in total of 665 sam
ples. The 6.47% heterozigocy is in the range of earlier re
ports from Europe. The homozygote/heterozygote distri
bution deviated from the value predicted by the 
Hardy-Weinberg law.

Key words: APC resistance, Leiden mutation, population scree
ning

Az eddigi vizsgálatok arra utalnak, h ogy  az APC rezisz
tencia az egyik  legjelentősebb oka a vénás throm bosisok- 
nak (9, 13), valam int rizikótényezőként szerepet játszhat 
egyéb betegségek, m int fiatalkori szívinfarktus, agyi in 
farktus, m űtétet követő throm boticus betegségek, terhes
séggel, anticoncipiens szedéssel kapcsolatos szövődm é
nyek kialakulásában is (6 ,7 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 6 ) .  Az APC rezisz
tencia k iem elkedő szerepét igazolják a populációgenetikai 
vizsgálatok is, melyek a Leiden-m utációt hordozó egyének  
átlagpopulációban észlelhető előfordulási gyakoriságát
5-10%  között adják m eg, ezzel az elváltozást az eddig is
m ert leggyakoribb rizikófaktor szintjére em elve (2 ,3 ,18).

V izsgálataink célja a L eiden-m utáció  gyakoriságának  
felm érése volt reprezentáns szám ú hazai n épességm intá
ban.

Beteganyag, módszer
A vizsgálat során 665 vérm intát analizáltunk, a vizsgálathoz 
szűrőpapírba (ami a gyakorlatban PKU szűréshez használatos 
papír volt) szárított vérm intákat használtunk. Az anyag három 
vizsgálati csoporttól származott:

1161



1. 265 minta a POTE Gyermekklinika Perinatalis Intenzív 
C entrum ába részben kezelésre, részben megfigyelésre felvett 
265 újszülöttből származott. A vérvétel álagban 2 hetes korban 
tö rtén t, a súlyosan patológiás, illetve kim utathatóan agyvérzett 
újszülötteket az anyaggyűjtésből kihagytuk. Utóbbiak vizs
gálatáról más helyen szám olunk be (15).

2.100 minta a budapesti PKU Szakambulanciára ru tin  szű
résre küldött, egészségesnek bizonyult újszülötté volt; a minták 
zöm ében Budapestről és a környező megyékből származtak.

3.300 minta válogatás nélküli, klinikailag egészséges, több
ségében baranyai iskolás gyerm ekből származott.

A Leiden-mutáció kim utatása lényegében a Dahlbäck és 
Zöller (4) által leírt amplifikációs eljáráson alapult a következő 
m ódosításokkal: Teljes genom ikus DNS kinyerésére a szűrőpa
p írbó l 4x4 mm-es darabot vágtunk ki. Ezt Eppendorf-csőbe 
helyeztük, a fehérjék fixálása céljából a m intára 200 pl metanolt 
helyeztünk. Egy óra múlva a m etanol eltávolítását követően a 
m intákat szobahőn szárítottuk. A csövekbe 200 pl desztillált 
vizet adtunk és 15 percig 95 °C-ra helyeztük. Rövid centrifu- 
gálást követően a felülúszót új Eppendorf-csőbe átvittük és ezt 
használtuk  a további PCR reakcióhoz. A PCR reakcióhoz hasz
nált prim erek szekvenciája a következő volt (Ransom Hill 
Bioscience, Ramona, CA):
forw ard prim er: 5’GGGCTAATAGGACTACTTCTAATC3’ 
reverse primer: 5’TCTCTTGAAGGAAATGCCCCATTA3’

A polimeráz láncreakcióhoz használt reakcióelegy össze
tétele a következő volt: 25 pm ol m indkét prim erből, 200 pmol/1 
dNTP, 20 mmol/1 Tris-HCl pH 8, 50 mmol/1 KC1, 2,5 mmol/1 
M gC h,1,5 U Taq polimeráz és 10 pl DNS extractum  100 pl vég
térfogatban. Az amplifikációhoz használt beállítás: 5 perc de- 
naturáció  94 °C-on, majd 30 ciklusban 94 °C 40 másodperc de- 
naturáció, 55 °C 1 perc kötődés és 72 °C 1 perc polimerizáció, 
am it egy végső extenzió követett 72 °C-on 5 percig. A felerő
sített DNS szakaszt Mnl I restrikciós endonukleázzal emésztet
tük , a képződött DNS-szakaszokat agaróz gélen elektrofore- 
tizáltuk, festésük etidium -brom iddal történt. Reprezentáns 
m in tát az 1 . ábra szemléltet.

Heterozygota egyén azonosítása esetén a részleges emész- 
tődésből származó esetleges ham is eredm ény kizárására a 
m in tát a Zöller és mtsai (22) által leírt, kettős hasítási hely 
erősítését eredményező PCR reakcióval is vizsgáltuk.

1. ábra: A Leiden-mutáció molekuláris biológiai vizsgálata. Az V. 
faktor vizsgált génszakaszának PCR reakcióval történő erősítését 
Mnl I restrictiós endonukleázzal történő emésztés követte; a ter
méket agaróz gél elektroforézis után és etidium-bromidos 
festéssel vizualizáltuk.
N = egészséges (nagyság 118 bp); H = heterozygota; K = emésztetlen 
kontroll (nagyság 161 bp)

Eredmények, megbeszélés

A vizsgálat eredm ényeit az 1. táblázatban foglaltuk  
össze . A 665 minta elem zése  során  43 heterozygota, vala
m in t 3 hom ozygota egyént azon osítottu nk . A heterozy- 
gotaság  gyakorisága a PIC -ben ápolt újszülött-populá
cióban , a norm ális ú jszü lött-, illetve iskolás-popu láció
ban  szignifikáns kü lön bséget nem  m utatott, így  az ö ssze
sítéséb ő l szárm azó 6,47% -os gyakorisági adatot repre-

1. táblázat: A Leiden-mutáció előfordulása a tanulmány során 
vizsgált hazai népességmintákban, valamint egyéb európai 
országokban

Totál Heterozygota (%) Homozygota

PIC újszülöttek 265 17 (6,42) 1
Iskolások 300 19 (6,33) 2
Egészséges újszülöttek 100 7 (7,00) 0
Összesen 665 43 (6,47) 3

Európai adatok:

Anglia 4,4
Izland 2,6
Görögország 7,0
Németország 2,0

zentánsnak  fogadhatjuk el. Ez a gyakoriság nagyság
rendjét tekintve m egfelel az európai felm érések  során  
észlelteknek  (17).

A vénás throm bosisok  előfordulási gyakorisága fel
nőttpopulációban  0,1% (7). Az APC rezisztenciáért fele
lős Leiden-m utáció ennél nagyságrendileg  gyakoribb. 
E nnek m egfelelően  az APC rezisztencia  olyan genetikai 
rizikófaktor, m ely  az érintett egyedet egész életében  
végigk íséri. A m utációt hord ozó  heterozygota egyedek- 
b en  a throm bosis előfordulásának va lószín űsége az át
lagp opu lációhoz viszonyítva 5 -1 0 -szeres, m íg  a m utá
cióra  nézve hom ozygota  egyedekben  ez az érték az átlag 
50-100 -szorosa  (3 ,4 ,1 8 ).

A z általunk ism ertetett m etod ikával a L eiden-m utá
ció  egy  csepp szűrőpapírra szárított vérből kim utatható. 
A m ellett, h ogy  a vizsgálat gyorsan  elvégezhető  és jó l rep
rodukálható, valam int defin itiv  d iagnózist b iztosít, k ikü
szöb ö li az APC rezisztencia hagyom ányos laboratórium i 
m ódszerekkel történő m érésének  buktatóit is. Egy beteg  
élete során a vizsgálatot csak eg y  alkalom m al kell elvé
gezn i. Szűrővizsgálatba indokoltnak  tűn ik  b evon n i m in 
d en  throm bophiliás beteget, an ticoncip iens szedőket, 
terheseket, nagy m egterhelést jelentő  m űtétre várókat, 
k ü lön ösen  pozitív  családi vagy  egyén i anam nézis esetén. 
A m ódszer egyben  elérhetővé tesz i PCR laboratórium ok
tól távol élők  vizsgálatát is a m inta  egyszerű  posta i szál
lítása  útján.

Az adatok elem zése lehetőséget terem tett egy  talán 
inkább elm életi jelentőségű  m egfigyelésre: a vizsgált p o 
pulációban  a heterozygota vs. hom ozygota  előfordulási 
arány nem  követi a k lasszikus H ardy-W einberg össze
függést. N evezetesen , a heterozygota génhordozás alap
ján  kalkulálható hom ozygotaság  a jelen  vizsgálat során  
talált előfordulási gyakoriságnál b izonyosan  ritkább kel
len e  h ogy  legyen. Az eredm ények önm agukban nem  ad
nak lehetőséget további k övetkeztetések  levonására, az 
adatok m egerősítése szükséges nagyobb populáció  v izs
gálatával.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetüket fejezik ki 
Oksai Judit, Papp Edit és M erklerné Meng Beáta technikai se
gítségéért. A munka részben a T 022580, T 026428 szám ú OTKA 
és 082/96. T-07 számú ETT pályázat tám ogatásával készült.
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Hereditaer angioneuroticus oedema és Crohn-betegség 
együttes előfordulása
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Az öröklődő C1-eszteráz inhibitor hiány gyakran társul 
immunpatológiai hátterű betegségekkel. A szerzők a 
hereditaer angioneuroticus oedema (HANO) és a Crohn- 
betegség ritka, együttes előfordulásáról számolnak be. 
Elemzik a beteg kortörténetét, a hereditaer angioneu
roticus oedema családon belüli előfordulását, a C1 eszte- 
ráz inhibitor hiány abdominalis tüneteinek és a Crohn- 
betegség szimptómáinak jellegzetes megjelenési for
máit, a differenciáldiagnosztikai nehézségeket, valamint 
a terápiás lehetőségeket.

Kulcsszavak: hereditaer angioneuroticus oedema, C1-eszteráz 
inhibitor hiány, Crohn-betegség, akut abdominalis oedemás at
tack, tranzitorikus ascites, hosszú távú profilaxis, danazol, 
C1-eszteráz inhibitor koncentrátum

A rare case of hereditary angioedema and coincident 
Crohn's disease. Hereditary C1 esterase inhibitor defi
ciency is often associated with immunpathologic disor
ders. The authors present a case of the rare coincidence 
of hereditary angioedema (HAE) and Crohn's disease. 
The history of the patient is analysed along w ith the fa 
milial occurrence of the disease. Characteristic abdomi
nal manifestations of C1 esterase inhibitor deficiency are 
compared to the clinical signs of Crohn's disease. 
Differential diagnostic pitfalls are described along w ith  
effications therapeutic options.

Key words: hereditary angioedema, C1-esterase inhibitor defi
ciency, Crohn's disease, acute abdominal edematous attack, 
transitory ascites, long term prophylaxis, danazol, C1 INH con
centrate

A hereditaer angioneuroticus oedem a a C l-eszteráz  in 
hibitor enzim  hiányán alapuló au tosom alis dom ináns  
örök lődésű  kórkép. Jellem ző tünetei a végtagokon , ar
con, gen itáliákon, a felső  légutak és a gastrointestinalis  
tractus nyálkahártyáin m egjelenő, roham okban fellépő  
oedem ák  (1. táblázat). A kórképet elsőként W. Osler írta 
le 1882-ben (28). A HANO patom echan izm usát és annak  
alapját k ép ező  örök lőd ő C l-IN H  h iányt Donaldson és 
Evans k özölte 1963-ban (10). A serpin  típusú  C l-IN H  en 
zim  hiánya k övetkeztében  a kom plem entkaszkád  klasz- 
szikus útjának spontán  aktivációja jön létre, a szérum  C2 
és C4 szintje csökken , és vasoak tiv  m ediátorok  szabadul
nak fel, am elyek  a kapilláris perm eabilitás növelése  
révén an g iooed em át idéznek  elő (19). A C l-IN H  gátló  
hatást fejt k i a k in in -, fibrinolyticus és véralvadási rend
szerekre is (5 ,2 5 ,3 1 )  (1. ábra).

A C l-IN H  d efic ien d a  létrejöhet úgy, h o g y  a szérum 
ban a C l-IN H  szintje a lacsony (ekkor b eszélü n k  HANO
I. típusról), vagy  olyan m ódon  (HANO II. típusban), 
h ogy  a C l-IH N  szint norm ális (vagy m agas), de az enzim  
funkcionális aktivitása alacsony (12, 29). A C l-IN H

Rövidítések: HANO = hereditaer angioneuroticus oedema; Cl-INH = 
Cl-eszteráz inhibitor

1. táblázat: A hereditaer angioneuroticus oedema (HANO) 
leggyakoribb klinikai megjelenési formái

Lokalizáció Tünetek * •

1. Subcutan oedema

2. Submucosus oedema 
a) garat-, gégenyálkahártyán

b) gastrointestinalis tractus 
nyálkahártyáján

• végtagokon (leggyakrabban)
• arc, fej, nyak területén,
• genitáliákon
• nem  viszket, nem fájdalm as, 
bőrpír általában nem kíséri

• a garat-, gégenyálkahártya 
oedem ája rövid idő alatt 
suffocatióhoz vezethet
• külső megjelenése hasonló 
más etiológiájú 
angiooedemákhoz
• a „szokásosan” alkalm azott 
terápiára (tonogen, szteroid, 
antihisztam in) nem reagál

• akut has képét utánozhatja
• görcsös, hasi fájdalom
• hányás
• roham  után vizes hasm enés
• hypovolaemia
• tranzitorikus ascites

Orvosi Hetilap 1998,139 (19), 1165-1169. 1165



1. ábra: A hereditaer angioedema (HANO) patogenezise. A HANO-s betegek egy ép és egy kóros C1 inhibitor génnel rendelkeznek, 
emiatt csökkent mértékű a C1 inhibitorfüggő proteázok (C1r, C1s, valamint a kallikrein) működésének gátlása. Szokványos körülmények 
között ez a defektus nem okoz panaszokat vagy tüneteket. Csekély trauma, stresszhatás vagy más, ismeretlen provokáló tényezők 
aktiválják a klasszikus komplementkaszkádot (Cl, C2 és C4) és a kontakt rendszerben a nagy molekulasúlyú kininogént hasítja, 
továbbá plazminogént képez. A folyamat során képződő vasoactiv peptidek idézik elő az angioedema klinikai megnyilvánulásait

hiánynak van  egy  ún. acquirált form ája is, am ikor a fok o
zott felhasználás következtében  relatív C l-IN H  hiány, il
letve a C l-IN H  elleni autoantitestek  következtében  az 
enzim  funkcionális aktivitásának  csökkenése a lakul ki. 
Ez a típus m alignus betegségekkel, lym phoproliferativ  
kórképekkel, infekciókkal, autoim m un b etegségekkel 
társul (6 ,2 0 ,3 2 ).

A C rohn-betegség n evét leírójáról kapta (9 ), aki 
1932-ben eg y  fiatalem ber d ista lis  ileum át in vo lvá ló  
subacut gyu llad ásos bélfo lyam atró l szám olt b e . A  k ó r
kép je llem ző  k linikai tü n ete i, a görcsös h asi fá jdalom , 
láz, testsú lycsök kenés, h a sm en és , véres szék let, in te s t i
nalis fistu lak ép ződ és, hasi con g lom eratu m ok , ab sces- 
su sok , ob structio , am elyek  a tápcsatorna (szá jtó l az 
anusig) krón ikus, a m ucosa  barrierjét á ttörő és seg 
m entalis gyu lladásának  k övetkeztéb en  a lakulnak  k i (1, 
2 3 ,2 4 ). M ind ezek  m ellett gyak ran  szám os ex tra in tes ti
nalis m an ifesztáció  is m egjelen h et. A b etegség  im m u 
n o lóg ia i hátterét az adja, h o g y  m íg a n orm ális in te s t i
nalis h ám sejt a T -suppressor sejtek  proliferációját s t i
m ulálja, ad d ig  C roh n-betegségben  az ep ithelia lis  sejtek  
a T -helper lym phocyták  term elő d ését indukálják , íg y  az 
im m u n ren d szer aktiválódása jö n  létre. A m u co sa  b arri
er fun kciójának  k árosod ása  a különböző an tigén ek , 
tox inok , gyu lladásos m ed iá torok  felszabadulását idézi 
elő (eik ozan o id ok , PAF, b io g én  am inok, k in in ek , k o m 
p lem en t szárm azékok, k em otak tiku s pep tid ek , c itok i-  
nek -  k ü lö n ö s  jelentősége van  a T N F a-nak  - ,  n eu rop ep -  
tidek , reaktív  oxigén és n itrogén  m etabo litok ) (26), 
am elyek  a folyam atos k on tro ll nélküli im m u n aktiváció  
k övetk eztéb en  elhúzódó, p erm an en s helyi sz ö v e ti k áro 
sod ást h ozn ak  létre.

A H ANO  és az autoim m un kórképek gyakori együ ttes  
társulása ism ert adat (11, 13, 30). A HANO és a C rohn- 
betegség együttes előfordulásáról található adatok alap
ján a C rohn-betegség m egjelen ése  a H ANO-s b e teg c so 
portban gyakoribb, m int az átlagpopulációban. E zek az 
esetek  azonban  nem  kerültek részletes ism ertetésre. Az 
alábbiakban bem utatásra kerü lő  esetünk n em csak  ritka

ságánál fogva érdekes, hanem  azért is, m ert a beteg  
gyógykezelése során szerzett új tapasztalatok és d ifferen 
ciá ld iagnosztikai problém ák hozzájárulhatnak m ind  a 
HANO, m ind  a C rohn-betegség patom echanizm usának  
pontosabb m egism eréséhez.

Esetismertetés
K. Sz. J. 37 éves férfi beteg (HLA-A2,3-B7,35-Cw4) anam - 
nézisében 20 éves koráig lényeges megbetegedés nem szerepel. 
20 éves korában (1980) hirtelen fellépő -  antihisztam inra, 
szteroidra nehezen reagáló -  arc-, végtag-, gégeoedema miatt 
intenzív osztályon kezelték. Ez év folyamán még három  alka
lom mal jelentkeztek hasonló, súlyos oedemás epizódok. Rész
letes allergológiai kivizsgálása negatív eredm ényt adott. 1981- 
ben derült fény a klinikum  alapján feltételezett hereditaer an 
gioneuroticus oedem ára (HANO), amelyet a komplement 
param éterek vizsgálatai is alátám asztottak. Tekintettel az igen 
alacsony C4 és C l-INH  szintre, a beteg HANO I. típusúnak b i
zonyult (C4: 681 CH63/ml norm.: 5000-7000, Cl-INH: 19%, 
norm .: 64-166%).

Két évvel később az akut has tünetével hospitalizált betegen 
akut appendicitis miatt appendectom ia történt, a term inalis 
ileum részleges resectiójával a vékonybélen lévő perforatio m i
att. Ezt követően több alkalomm al interm ittálóan jelentkeztek 
néhány napig fennálló, általában spontán regrediáló végtag- 
oedemák, ül. görcsös hasi fájdalmak. Két alkalommal a gége
nyálkahártyára lokalizálódó súlyos submucosa oedema m iatt 
hospitalizációra és C l-INH  koncentrátum  adására is szükség 
volt. A hasi panaszok hátterében részben gastroscopiával iga
zolt duodenalis ulcusa, részben az akut abdominalis oedem a ál
tal kiváltott roham ai álltak. Fekélybetegsége konzervatív 
kezelésre gyógyult. Mivel a HANO oedemás roham ai egyre 
gyakrabban és súlyosabb form ában jelentkeztek, 1985-től hosz- 
szú távú profilaktikus gyógyszeres kezelést kezdtünk 400 mg, 
majd 200 mg/die danazollal (Danoval, KRKA). Feltártuk az 
oedema kiváltását előidéző provokáló tényezőket, amelyek a 
következők voltak: pszichés, fizikai megterhelés, m echanikai 
traum a, fogászati beavatkozások, bakteriális és virális (főleg 
légúti) infekciók. A fogászati, ill. fej-nyak területen végzett be
avatkozások előtt rövid távú, emelt dózisú (600 mg) danazolt 
adtunk. Részletes családfa-analízist végeztünk. Ekkor vált is
m ertté, hogy a beteg édesapja, kéf fiútestvére és az egyik fiú
gyermeke is HANO-s (2. ábra).
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2. ábra: A HANO előfordulása betegünk (K. Sz. J.) családjában. 
0=egészséges nő; □=egészséges férfi; B=HANO-s férfi

3. ábra: Irrigoscopiás vizsgálat során a coecum és az utolsó 
ileumkacs 10-15 cm hosszan többszörös szűkület mellett 
egyenetlen, csipkézett kontúrú típusos nyálkahártya-elváltozással

1986-ban a profúz, vizes hasm enés, véres széklet, hasi gör
csök, testsúlycsökkenés, láz, anaem ia miatt végzett részletes 
gastroenterologiai kivizsgálás Crohn-betegséget igazolt. Sulfa- 
salazin (Salazopyrin, KABI Pharm acia) kezelésben részesült 
3x2 g/die adagban, a danazol terápia mellett. 1986-1994 között 
több alkalomm al kórházi kezelés alatt állt a HANO akut 
oedemás roham ai, ill. a Crohn-betegségnek akut fellángolásai 
miatt. 1994 szeptem berében az appendectom ia hegének m eg
felelően absessus alakult ki, mely incisiót követően átm enetileg 
gyógyult, m ajd a következő év februárjában recidivált, újabb 
feltárás vált szükségessé. Egy hónap múlva görcsös hasi fájdal
mak, testsúlycsökkenés, láz, anaem ia, véres diarrhoea, gyorsult 
w t.-süllyedés, episcleritis, m indkét térd duzzanata, synovitise 
alakult ki, a beteg súlyos általános állapotban került ismét 
felvételre. Az irrigoscopia a term inalis ileum ceruzabélnyi szű
kületét, típusos Crohn-betegségnek megfelelő képet m utatott 
(3. ábra). A beteg subileusa m iatt sürgős m űtét vált szüksé
gessé. Az ORFI Sebészeti Osztályán jobb oldali hemicolec- 
tom iát és ileotransversostom iát végeztek.

Műtéti leírás: A korábban per secundam gyógyult jobb 
oldali alsó lateralis metszés hegvonalát kimetszették, majd m et
szésüket a jobb bordaív felé -  mediális irányba -  transm uscu- 
larisan folytatták. A coecum területében conglom eratum ot 
tapintottak, és számos összenövést oldottak, ezt követően m o
bilizálták a coecum ot, a colon ascendenst, a flexura hepaticát és 
a ligamentum gastrocolicum átvágásával a colon transversu- 
mot is. Az ileocoecalis átm enet vaskos, indurált, lap szerint 
összetapadt volt, granulációt és a hasfal felé sipolyozást m uta

to tt (4. ábra). A Bauchin-billentyűtől 30 cm-re orálisan a koráb
bi ileumresectio helyét lehetett látni, oldal az oldalhoz anasto- 
mosissal. A mesocolonban szám os, ujjbegynyi nyirokcsom ó 
volt. Mobilizálás után sceletisalták az ileumot (a korábbi anas- 
tom osistól órái felé kb. 15 cm -re) a coecum ot és a vastagbelet a 
colon transversum  distalis harm ada  határáig, majd elvégezték a 
fenti szakasz resectióját. Serom uscularis öltésekkel egyrétegű, 
vég a véghez ileotransversostom át készítettek. A resecalt bél
szakasz makroszkóposán (5. ábra) és szövettani vizsgálattal is 
Crohn-betegségre jellemző eltéréseket mutatott (6. ábra).

A m űtétet követő két év alatt három  alkalommal a HANO 
akut abdominalis oedemás roham a, hat esetben Crohn-beteg- 
ségének akut fellángolása m iatt tö rtén t hospitalizáció. Danazol 
200 mg, m etylprednisolon (M edrol, Upjohn) 16 mg, m esalazin 
(Salofalk, Fáik) 3x2 g, C l-IN H  concentratum  (B erinert HS, 
Beringwerke) kezelésre vált tünetm entessé.

1997 januárjában györcsös hasi fájdalom, diarrhoea, 
anaemia, thrombocytosis, gyorsult süllyedés, láz, episcleritis, 
jobb könyök ízületi fájdalom, duzzanat, mozgáskorlátozottság, 
pyoderm a gangraenosum, stom atitis aphtosa m iatt ism ételt 
kórházi felvétel vált szükségessé. Kiíró diagnózis: Crohn- 
betegség akut exacerbatiója extraintestinalis manifesztációk- 
kal. 9 m g/die budesonid (Entocort, ASTRA), 3x900 m g/die clin-

4. ábra: Intraoperativ kép: Az olló hegye az ileocoecalis 
átmenetnél lévő sipolynyílásra mutat

5. ábra: Resecalt vastagbélszakasz makroszkópos képe, 
az oedemás mucosa jellegzetes „utcakő"-rajzolatával
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6. ábra: A bélfal lobsejtekkel infiltrált, fissurák és nem sajtosodó 
granuloma figyelhető meg a szövettani metszeten 
(haematoxylin-eosin festés, 100x nagyítás)

damycin (Dalacin, Upjohn) 3x2 g/die mesalazin terápiát 
követően és az utolsó kontroll alkalm ával (1997. május) a beteg 
tünet- és panaszmentes volt.

Megbeszélés

Irodalm i adatok és a korábbi k özlem ényein kb en  ö ssze 
foglalt saját tapasztalataink szer in t a hereditaer an g io 
neuroticus oedem a a su bm ucosát érintve sú lyos, életve
szélyes állapotot idézhet e lő  (1 5 -1 7 , 21). A felső légutak  
nyálkahártyáján m egjelenő garat-, gégeoed em a fu lladás
hoz vezethet. A betegség 2 0 -3 0 % -o s m ortalitásáért 50%- 
ban a gégeoedem a következtéb en  fellépő su ffocatio  a 
felelős. A bban az esetben, am ikor az oedem a a gastro in 
testinalis tractus nyálkahártyáját érinti, a tü n etek  akut 
has k épét utánozhatják. Jellegzetes k linikai m egn y ilvá 
nulásai: görcsös hasi fájdalom , hányás, dysphagia, pseu- 
d oob stru ctio , a haem oconcentratio  következtében  leu 
k ocytosis, az intravasalis fo lyad ék  extravasatiója m iatt 
szabad h asűri folyadék (a sc ite s), súlyos esetb en  hypo- 
volaem iás shock (4 ,8 ,1 4 ,3 3 ,3 4 ) . A  roham ot k övetően  ál
talában profúz hasm enés jelentkezik . A C rohn-betegség  
akut exacerbatiója hason ló  szim ptóm ákat id éz  elő. A

beteg 15 éves észlelése alatt figyelem m el k ísérhettük  a 
sok színű  p anasz- és tünetegyüttest, a két b etegség  le fo 
lyásának dinam ikáját és azt a k ü lönös jellegzetességet, 
h ogy  a C rohn-betegség akut fellángolása és a H ANO akut 
oed em ás roham ai egyidejű leg nem  léptek  fel, hanem  
felváltva jelentkeztek . Általában a H A N O -s oed em ás ro
ham ok m egelőzték  a C rohn-betegség kiújulását. Az eset 
érdekessége a HANO és a gyu lladásos bélb etegség  ritka, 
együttes előfordulása m ellett az, h o g y  a sok színű  klinikai 
kép m iatt d ifferenciáld iagnosztikai problém ák adódhat
nak.

Az adekvát kezelés alapfeltétele annak az eldöntése, 
h ogy  az aktuálisan  fellépő tünetegyüttes hátterében  a 
C rohn-betegség akut exacerbatiója vagy a H ANO akut 
hasi roham a áll-e. A hasonlóságokat és a k ü lön b özősége
ket az 2. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat: Differenciáldiagnosztikai szempontok a HANO akut 
abdominalis oedemás rohama és a Crohn-betegség akut 
fellángolásának elkülönítésében

Param éter/tünet HANO Crohn-betegség

Cl-INH csökken nem változik
C4 csökken nem  változik
We norm . gyorsult
CRP norm . emelkedett
Vérkép norm . anaemia, emelkedett 

throm bocytaszám
Széklet Weber neg. póz.
Láz, hőem elkedés nincs van
Görcsös hasi fájdalom van van
Hányás van lehet
Tranzitorikus ascites van nincs
Subcutan oedem a lehet nincs

H angsú lyozn i szeretnénk, h ogy  a d iagnózis felállítá
sában n élkü lözhetetlen  volt a beteg  szérum ának C l-IN H  
és C4 szintjének  m eghatározása, valam int a hasi ultra
hangvizsgálat. Az an giooed em a akut abdom inalis attack- 
ja során  a C l-IN H  és C4 szint jelentős csökkenést m uta
tott. A h asi ultrahangvizsgálat a hasüregben ascitest iga
zolt, m ely  a roham  lezajlását követően  felszívódott 
(tranzitorikus ascites). A szabad hasűri folyadék tranzi- 
torikus jellege d ifferenciáldiagnosztikus értékű. N éhány  
alkalom m al előfordult, h ogy  a hasi tüneteket arc- és vég- 
tagoed em a is kísérte, am i szintén  m egkönnyítette a d iag
nózis felállítását. Az akut, hasi an g iooed em ás roham ban  
adott C l-IN H  koncentrátum  hatására a beteg  tünetei fél- 
egy  órán b elü l lényegesen  enyhültek, 24 óra alatt ped ig  
teljesen  tün et- és panaszm entessé vált (2 ,3 5 ). Tekintettel 
a gyakori, életveszélyes oed em ás roham okra, valam int a 
C l-IN H  koncentrátum  anyagi kihatásaira, h osszú  távú  
gyógyszeres profilaxist alkalm aztunk napi 200 m g dana- 
zollal, m elyet követően  az oed em ás roham ok gyakorisá
ga csökkent, a C l-IN H  szint szignifikánsan  em elkedett 
(7).

Az u tóbbi években több közlem ény hangsú lyozta  az 
au to im m un  betegségek, ill. egyéb im m unpatológiai hát
terű kórképek  előfordulásának gyakoriságát HANO- 
ban. R heum atoid  arthritissel, system ás lupus erythem a- 
tosussa l, scleroderm ával, thyreoid itissel, po lym yositis-
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sei, S jögren-syndrom ával, m em branoproliferatív g lom e- 
ru lonephritissel, b ilateralis facialis lipodystrophiával 
társult eseteket írtak le (1 1 ,1 3 ,1 8 ,2 2 ,3 0 ) . Krónikus gyu l
ladásos bélbetegséggel való előfordulásról Brickman és 
mtsai tesznek em lítést (3).

Betegünk 17 év során regisztrált kortörténete arra 
utal, h ogy  a HANO abdom inalis oed em ás roham ai és a 
C rohn-betegség akut exacerbatiói k özött kapcsolat van. 
V alószínűleg a kom plem ent kaszkád k lasszikus útjának  
kóros aktivációja, a C2, C4 kom plem entfaktorok  hiánya  
vezet az abnorm ális im m unregu lációhoz. A C2 és C4 fak
torok hiányában az im m unaggregátum ok  és im m unpre- 
cip itátum ok feloldódása nem  történ ik  m eg. Specifikus 
celluláris és hum oralis eltérések is m egfigyelhetők , pl. az 
összlym phocataszám  em elkedése, a T-helper sejtek szá
m ának, a T-helper és -suppressor sejt arányának növeke
dése, polyclonalis B-sejt aktiváció. A C4 funkcionális 
there negatív korrelációt m utat a T-helper sejtek szám á
val (3). M ásrészt, a C rohn-beegség aktív fázisában a C l-  
INH funkcionális aktivitása csökken , és ez kiváltó ténye
ző lehet m int a gyu lladásos folyam at, m int a H ANO-s ro
ham  kialakulásában (27).

Bem utatott esetünk  a m ultid iscip linaris szakm ai 
együ ttm űk ödés szükségességére hívja fel a figyelm et. Az 
ilyen beteg gondozásba vételével, rendszeres konrollálá- 
sával, a társszakm ák k épviselő ivel történ ő  időnkénti 
konzultációkkal eredm ényes kezelés, illetve az életveszé
lyes roham ok kivédése érhető el.
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FO LY Ó IR A TR E FE R Á TU M O K

Szív- és keringési 
betegségek
A cardiom yopath iák  aetio logiája , 
d iagn ózisa  és kezelése. Oakley, C. 
(Im perial C ollege, H am m ersm ith  
H ospital, L ondon, Nagy-Britannia): 
BMJ, 1997,315, 1520.

A cardiom yopathiák elsődleges szív
izom betegségek , am elyek osztályo
zása m orfo lóg ia i és funkcionális je l
lem zők  alapján történik, bár átfedé
sek  az egyes típu sok  között óhatat
lanul előfordulnak. A n égy  fő fajtája a 
hypertrophiás, a dilatatív, a restriktiv  
és az arrhythm ogen  jobb kam rai car
diom yopathia típusa. A prim er sz ív
izom b etegségek  a bal kam ra funkció
ját és szerkezetét érintik, k ivéve az 
utóbbi, arrhythm ogen jobb kam rai tí
pust.

A szerző az A ngliában 1996-ig  
m egjelent közlem ények  irodalm i át
tek intését adja, am elyet a M edline se 
gítségével állított össze. A kulcsszavak  
(cardiom yopathia, gyu lladásos sz ív
izom betegségek) alapján a Current 
Opinion in Cardiology 10. és 11. 
kötetét, a British Heart Journal car- 
diom yopathiákkal foglalkozó szup- 
plem entum át (1994. decem ber) hasz
nálta fel ö sszefog la ló  tanulm ányában. 
A korábbi adatokat a Disease of the 
Heart (2nd ed. London, Saunders, 
1996) m onográfiában  m ár publikál
ták. Az irodalm i válogatás alapja a m i
nőség , a relevancia és az érdeklődést 
keltő írások voltak. A cardiom yo- 
pathiákkal foglalkozó irodalom  jelen 
tős m értékű, de zöm m el a betegség  
m olekuláris b iológiájára és a pato- 
gen ezis m egértésére koncentrál, a 
gyógyszeres kezelés lehetőségeivel k i
sebb m értékben foglalkozik.

Epidemiológia és prevalencia. Az 
EKG és echokardiographiás szűrési 
m ódszerek  alapján az Egyesült Á l
lam ok m eghatározott populációjában  
a hypertrophiás cardiom yopathia  
prevalenciája 1 :500, illetve 1 :5000 
között van. A dilatatív cardiom yo
pathia a szívelégtelenségben  szenve
dők  között gyakori, 1 :50, illetve 1 :25 
eset gyakorisággal és elsősorban  m á
sod lagos, ischaem iás szívbetegség, 
hypertonia vagy  b illentyűbetegség  
következm énye.

Hypertrophiás cardiomyopathia. 
1960-ban történt m eg a (acro- 
nim ) hypertrophiás cardiom yopathia  
(HOCM ) leírása, am elyet ú gy  jelle
m eztek, m int a bal kamra nem  dilatált 
hypertrophiáját, szisztolés vagy  dia- 
szto lés terhelés m egléte nélkül. Bár a 
path ologusok  előtt a kórkép az elm últ 
század óta ism ert volt, az újrafelfe
dezés Teare által 1958-ban történt 
m eg, aki k ilenc halálos lefolyású  ese
tet ism ertetett, köztük két testvérpárt 
is. A szerző felvetette a genetikai ere
det lehetőségét is. A k lin ikai m egfi
gyelések  az aorta stenosisra  utaló  
zörejt em elték  ki, am elyet a k ifolyó  
traktus obstrukciója okozott, de ami 
csak az esetek  egy  részében volt jelen, 
illetve volt provokálható. A moleku
láris genetikáját tekintve autoszom á- 
lis d om ináns örök lődésű , de előfordul 
sporadikus eset is. 1989-ben találták  
m eg a kapcsolatot a 14-es k rom oszó 
ma b éta-m iozin  nehézlánc protein  
génje és a k lin ikai kép között, bár ez 
csak a családok 30% -ában m utatható  
ki és a genetikai szűrések  egyéb locu- 
sokat is felderítettek. íg y  az 1. k rom o
szóm a m utációja troponin-T , a 15-ös 
krom oszóm a m utációja az alfa-tro- 
p om iozin , és a 11-es krom oszóm a  
m utációja a cardialis m iozin k ötő  C- 
protein  eltéréséért felelős.

Családszűrés. Az EKG-vizsgálat ér
zékenyebb m ódszernek  b izonyult az 
echokardiográfiánál. Egy családon  
belü l is a k lin ikai kép a m inim ális  
eltéréstől a sú lyos elváltozásig terjed
het. A fenotípus ilyen m értékű eltéré
sei egyéb  m ód osító  genetikai vagy  
környezeti tényezők szerepét tá
m asztják alá, am elyek m eghatároz
hatják vagy  szupprim álhatják a b e 
tegség expresszióját. A d iagnózis ko
rai felállítása az életm ód-változtatás  
m ellett (atletizálás kerülése stb.) k o 
rai, a gyerm ekkorban elkezdődő m eg
felelő kezelés elkezdését jelenti a nagy  
rizikójú  esetekben.

Klinikai lefolyás. Születéskor rit
kán d iagnosztizálják , de az első  év
tizedb en  már felism erhető , a pubertás  
idején  felgyorsuló progresszióval. A 
későbbiekben  a folyam at lassul, a 
m yocyták  fokozatos pusztu lásával 
fibrotikus szövet képződik, és sz isz
to lés funkciózavar alakul ki. A verő
vo lu m en  csökken és a d iasztolés disz-

ten zib ilitási zavar miatt a lacsony  car
diac ou tp ut syndrom ával járó kon- 
gesztív  szívelégtelenség jön  létre, je 
len tős tö ltőnyom ás-em elkedésse l és 
p ulm on alis hypertoniával. A k lin ikai 
lefo lyásról az adatok néhány k lin ikai 
cen trum ból szárm aznak, ah ol a sú 
lyos esetek  koncentrálódnak, íg y  a 
p rogn ózis term észetesen  nagyon  
rossz. Ezek a beszám olók  exagge-  
rálják a b etegség  m alignitását, am ely  
gyakran jóindulatú és lényegesen  
nem  befolyásolja  az életkilátásokat. A 
betegek  tünetm entesek  lehetn ek , a 
leggyakoribb  tünet a fu lladásérzés, 
m ellkasi fájdalom  és a syncope. A fu l
ladás d iaszto lés funkciózavar; a low  
cardiac ou tput és a hyperventilatio , az 
angina a hypertrophia, m ikrovaszku- 
láris érelváltozások; a sy n co p e  
arrhythm ia, csökkent bal kam rai tér
fogat va g y  a nem  m egfelelő v a so d i-  
latatio kövekezm énye lehet. A h irte len  
halál a pubertás és fiatal fe ln őttk or
ban gyakori, am itől való féle lem  a 
fizikai ak tivitás visszafogását és de- 
k ond icionáltság  kialakulását ered m é
nyezheti. A fő hem odinam ikai h iba a 
d iaszto lés telődési zavar a k is bal 
kam ra m iatt, a verővolum en csök k e
nésével a norm álisnál nagyobb ejek- 
ciós frakció ellenére. A sz iszto lés zörej 
a k ifo lyó  traktus szűkülete vagy  m it
ralis regurgitáció  m iatt jön  létre, 
am ely erősöd ik  felálláskor (bal kam ra  
nagyság csökkenése miatt) és á tm e
netileg  m egszűn ik  guggoló h ely zet
ben . K oncentrikus vagy apicalis bal 
kam ra hypertrophiában a zörej e l
m aradhat.

Szenilis pseudohypertrophiás car
diomyopathia. Idős korban gyakran  
észle lh ető  echokardiográfiás v iz sg á 
lat során, de ez hasonló elváltozás, 
m int a sz iszto lés hypertoniához tár
sult hypertrophiás cardiom yopathia, 
diaszto lés disztenzibilitási zavarral és 
aszim m etrikus kamraüreggel. A se p 
tum  előboltosu lása  turbulenciafoko
zódást id ézhet elő és m itrális regur
gitáció is k ifejlődhet.

Diagnosztika. EKG-vizsgálat során  
kóros tengelyállás, Q hullám , m ély  S 
hullám , röv id  PR intervallum , R h u l
lám redukció  a m ellkasi e lvezetések 
ben  láthatók, am elyek már fiatalkor
ban m egjelenhetnek . Bal kam ra hy
pertrophia  jele i hiányozhatnak. E cho
kardiográfiás vizsgálat során a k am 
rafal m egvastagodása látható. Spe
ciális form a a jóindulatú japán típu s, 
am elyben  csúcsi hypertrophia m u 
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tatható ki az EKG-n T hullám  inver
zióval a bal oldali elvezetésekben , 
n em  Q típusú  m yocardium  infarktus 
gyanúját keltve. Terheléses EKG-vizs- 
gálat a funkcionális kapacitás és a tü 
netek  provokálhatósága szem p o n t
jából fontos. A vérnyom ásesés vagy  
a vérnyom ás-em elkedés elm aradása  
terheléses syncope vagy a h irtelen  
halál fokozott rizikóját je len ti. A m 
buláns EKG-m onitorozás során  kam 
rai tachycardiás roham ok és pitvar- 
fibrillációs periódusok jelen tkezh et
nek. Kezelés: az angina és légszom j 
b éta-b lok koló  adásával csökkenthető . 
A fiatalok  verapam ilra jó l reagálnak, 
de id ősek en  pulm onalis pangást és 
bradycardiát okozhat. A d isopyram id  
alkalm azása során a k ifo lyó  traktus 
ob struk ció  csökkenését írták  le. A pit- 
varfibrilláció  throm boem boliával jár
hat és kezelésében  az am iodaron  m el
lett oralis antikoaguláns is szükséges. 
Az ism éte lt D C -shock is teljes értékű, 
de a sequentia lis pacing (D D D ) a s i
nus ritm us fenntartásában, a kifolyó  
traktus obstrukció esetén  is bevált, 
m akacs pitvarfibrilláció esetén  az AV- 
cso m ó  ablációja is szóba jön . A nti
b io tik u m  profilaxis k ifo lyó  traktus 
ob struk ció  és m itralis regurgitáció  
esetén  ajánlott.

Dilatatív cardiomyopathia je llem 
zője a tág, h ipokinetikus bal kamra. 
A z esetek  többsége sporadikus, de a 
tün etm en tes hozzátartozók m integy  
n egyed éb en  kóros EK G-elváltozások  
m utathatók  ki. Genetikai pred iszpozí- 
ció  a m yocardium  infekcióra vagy  
tox iku s ártalom ra való érzékenység, 
és ez  d om ináns jellegű. A z egyéb  d i
latációval járó sz ív izom b etegség  kö
zül a peripartum  és a lk oho los cardio
m yopathia  érdem el em lítést. A szülés 
körül kialakuló cardiom yopathia so 
rán m yocarditis szöveti k ép e látható. 
A z X k rom oszóm ához k ö tö tt form a  
vázizom -dystrophia  h iányában  idio- 
path iás cardiom yopathiával téveszt
h ető  össze . A szekunder form ák aetio- 
logiájában  szám os tényező  szerepel 
(en d ok rin , autoim m un, m etabolikus  
stb.).

A klinikai tünetek közü l a légszom j 
az e lső  panasz lehet, m ellkasi infekció  
gyanúját keltve. A ritm uszavar, m ell
kasi fájdalom  és em bolia  ritkább. A 
fizikális eltérések közü l lényeges és 
gyak ori a szívnagyobbodás, galopp
ritm us és a szisztolés zörej. A z EKG-n 
bal Tawara-szár-blokk, s in u s tachy
cardia és intraventrikuláris vezetési

zavar látható , ST-T hullám eltérések  
m ellett. M ellkas rtg-vizsgálat során  a 
kisvérköri pangás és a sz ívn agyob 
bodás m utatható ki. Echokardiográfia  
releváns a bal kamra dilatáció ig a 
zolásában , de koszorúér-eredet k izá 
rása céljából coronarographia szü k 
séges, va lam int vírusellenes an tites
tek, au to im m un  folyamatok v izsgá la 
ta is. A z endom yocardialis b iopszia  az 
akut m yocarditis kim utatásának  
egyedü li m ódja.

Kezelésében a diuretikum ok és 
A C E-gátlók adása alapvető fon tossá 
gú. P itvarfibrilláció esetén d ig itá lis és 
orális antikoaguláns kezelés ajánlott. 
Ha béta -b lok ko ló  adása szükséges, azt 
csak k is adagban és óvatosan adjuk. A  
n övek ed ési horm on adása k ísér leti 
stád ium ban  van. Kamrai r itm uszava
rok gyak oriak  (VÉS, kamrai tachycar
dia) és gyógyszeres kezelésre refrak- 
terek lehetn ek , de az im plantálható  
cardioverter defibrillátor a lkalm azá
sa m ego ld ást jelent. A m érsékelt fokú  
bal kam rai d iszfunkció esetén  a b ete
gek h o sszú  ideig panaszm entesek . A 
b éta-b lok kolók  és ACE-gátlók alkal
m azása a b etegség  prognózisát javítja, 
de a d ekom penzációs tünetek k ifejlő 
dése rossz  prognózist jelent. Az anti- 
arrhythm iás kezelés jobbító hatásá
ról, k ivéve az am iodaront, n in csen ek  
adatok. A kálium - és m agnéziu m -  
hiány p ótlása  is nagyon fontos. A 
digox in tó l eltekintve az egyéb inotrop  
szerek a prognózist rontják. A cy to -  
k inek  és a tum or nekrózis faktor  
szerepe és k linikai jelentősége fok o
zódik . A cytok inek  aktiválják a cy to 
tox icus T-sejteket, am elyek további 
m yocyta  gyulladásos folyam atokat 
indukálhatnak. A szívtranszplantáció  
ered m én yei kiválóak a betegség  k eze
léséb en . Az egyéves túlélési arány  
80%, m íg  az ötévesé 70%, de a szív- 
átültetés korlátja a donorok  lim itált 
szám a. Ú jabban a m ioplasztikai m ű 
tétek  (harántcsíkolt izom részek  fel- 
h asználásával) kecsegtetnek ered 
m énnyel.

Restriktiv cardiomyopathia e se té 
ben a d iaszto lés diszfunkció d om inál, 
sz iszto lés  funkciózavar nélkül. A z en 
d ocard iu m  m egvastagodása és m e
revsége révén a kamrai d iaszto lés  
nyom ás jelen tős em elkedése k övetk e
zik  be. Leggyakoribb ok az am ylo i
dosis. A betegek  többsége id ős és au 
to im m u n  betegséghez társuló am yloi- 
d o sisb an  szenved (m yelom a vagy  
m acroglobulinaem ia nélkül). A h y p o 

tonia m ellett az EKG-n low  voltage, 
echokardiográfia során vastag kam 
rafalak, k is kam raüreg látható. A b e 
tegség prognózisa  rossz, a betegek  
zöm e a d iagnózis felállítása után egy  
éven belü l m eghal. Ha n incs m yelom a  
m ultiplex, a szívátültetés indikált.

Arrhythmogen jobb kamrai cardio
myopathia fam iliáris és progresszív  
m egbetegedés, am elyre a jobb kamra 
szabad falának fibroadipózus infiltrá- 
ciója jellem ző. A gyanú  jobb kam rai 
eredetű extraszisztolia  és tachycardia  
esetén  m erül fel. E lőzetesen  panasz- 
m entes fiatalok h irtelen  halálát ok oz
za, gyakran extrém  m egerőltetést k ö 
vetően.

Orosz István dr.

C ardiovascularis rizikófaktorok  vá l
tozása gyerm ekkortó l fiatal fe ln őtt  
korig ischaem iás sz ívbetegségben  
szenvedő szü lők  u tód a i között. Boga- 
lusa H eart Study. Bao, W., Srinivasan,
S. R., Valdez, R. és m tsai (Tulane 
Center for C ardiovascular Health, 
N ew  O rleans, Am erikai Egyesült Á lla
mok): JAMA, 1997,278, 1749.

A tanulm ányt Bogalusa (La, USA) 
fekete és fehér lakosságán végezték  az 
iskoláskorúak és a fiatal felnőttek  
(10 -26  év) 1973 és 1991 között 6 alka
lom m al történő vizsgálatával. Az 
egyes vizsgálatok  során a testm agas
ságot, a testtöm egindexet, a bőr alatti 
zsírszövet vastagságát, a vérnyom ást, 
a szérum  triglicerid , a teljes, az LDL és 
HDL koleszterinszin tet és a plazm a  
glükóz- és insulinszin tjét h ason líto t
ták ö ssze  271 ISZB-ben szenvedő  
szü lő(k )tő l szárm azó és 1253 h ason ló  
családi anam nézissel nem  rendelkező  
gyerm ek és fiatal esetében . Az első  c o 
ronariaesem ény az apáknál átlagosan  
50, az anyáknál 52 éves korban je len t
kezett.

Az ISZB-ben szenvedő szü lők tő l 
szárm azó gyerm ekek m ár m integy  10 
éves koruktól tú lsú lyosak  voltak. A 
különbség a testtöm eg és a testtöm eg
index vonatkozásában nem  volt je len 
tős, de a nyilvánvaló kövérség kétszer  
olyan gyakran fordult elő ebben  a 
csoportban (7-8%  vs. 3-5% , p <  0,05). 
A vizsgálat végére 35% volt a kövérek  
aránya, szem ben  a m ásik  csoportban  
m egfigyelt 26% -kal (p < 0,01). Az 
ISZB-ben szenvedő szü lők tő l szárm a
zó fiatal felnőttekben  gyakrabban volt
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em elkedett a teljes koleszterinszint 
(6,2 m m ol/1) 8,4% vs. 4,8% (p < 0,05); 
az LDL-szint (>  4,1 m m ol/1) 12,4% vs. 
4,7% (p < 0 ,0 5 );  és a vércukorszint 
(> 6 ,6  m m ol/1) 2,7% vs. 4,7% 
(p = 0,05). A koleszterinszin t 15-18  
éves, az LDL és a vércukorszint 18 
éves korban kezdett el em elkedni 
ebben a csoportban. Az insulinszin t a 
21 éves kor elérésekor em elkedett 
m eg szignifikánsan  a kontrolihoz ké
pest. Abban az a lcsoportban , ahol a 
szülő(k) ISZB-e 50 éves kor előtt 
kezdődött, a fenti eltérések  kifejezet
tebbek voltak  és a HDL szint is csök 
kenő tendenciát m utatott. A  hyperli- 
paem iák egyes típusai közü l az izolált 
LDL szint em elkedéssel, valam int a 
kom binált, azaz LDL szin t em elkedés 
m ellett em elkedett trig licerid  vagy  
csökkent HDL szinttel járó típus volt a 
gyakoribb az ISZB-ben szenvedő szü
lők  utódai között. Az ilyen szülőktől 
szárm azó fiatal felnőtteken  gyakrab
ban fordult elő  2 vagy  több rizikóté
nyező egyidejűleg: 14% vs. 9,1% 
(p = 0,01). A p ozitív  családi anam- 
nézis és a felnőttkorban észlelhető  
rizikófaktorok összefü ggését, ill. az 
utóbbiak egym ástó l való független 
ségét v izsgálva azt találták, h ogy  az 
em elkedett LDL szin t a fehéreken, az 
em elkedett d iasztolés vérnyom ás a fe
hér férfiakban és az em elkedett in 
su linszint a feketékben m utatja a 
legszorosabb összefüggést a szülők  
ISZB-jével. A z egész v izsgálati cso 
portot figyelem be véve a testtöm egin 
dex m utatott h ason ló  összefüggést.

A tanulm ány korlátáira is utalva, a 
szerzők felhívják a figyelm et a rizikó- 
tényezők fokozottabb ellenőrzésére  
olyan szü lő(k ) u tódai esetében, 
aki(k)nél az ISZB korán jelentkezett, 
k ülön ösen  h angsú lyozva a gyerm ek
kori túltápláltság jelentőségét.

Fiók János dr.

A throm b ocyta  m em brán  glycopro- 
teinjei, m int a g yógyszeres in terven
ciók  tám adáspontja i a koszorúér
betegség  kezeléséb en . N eurm ann, F.-
J., Gawaz, M., Schörn ig, A. (D eutsche  
H erzzentrum  und 1. M ed. Klinik., 
Univ. M ünchen, N ém etország): Dtsch. 
Med. W schr., 1 9 9 7 ,122, 1224.

Egy koszorúér id ő leges vagy  végleges  
throm boticus elzáródása instabil an
ginát vagy akut m yocardialis infark

tust okoz és koszorúér-revascularisa- 
tio  után kom oly szövődm ények  forrá
sa lehet. A throm bus kialakulásában a 
throm bocytáknak  k iem elkedő szere
p ük  van és ezek  aktivizálódásának  
gátlása acetilsza lic ilsaw al sikeres th e
rapia a fenti koszorúér-betegségek
ben . Tekintettel a szám os agonistára  
és anyagcsere-folyam atra, am ely a 
throm bocyták  aktivációjához vezet és 
ezen  aktiváció végső  folyam ataival in- 
terferál, alkalm as a throm bocyta  
funkció  befolyásolására. A legfon to
sabb throm bocyta funkciók, így  az 
adhézió , az aggregáció és m ás vér 
alakelem ekkel való interakció a sejt
m em bránon  elhelyezkedő glikopro- 
te in ek  (továbbiakban GP) révén m en 
nek végbe. Ebből a m eggondolásból 
ezen  glikoproteinek  gátlása, elsősor
ban a glikoprotein  Ilb/IIIa receptor 
antagonisták  alkalm azása, hatásos ke
zelésnek  szám ít és várható, hogy  a jö 
v őb en  ezen  antagonisták  szám a m ég  
tovább fog növekedni.

A glikoproteinek jelentősége a 
thombocyták működésében. Az érfal- 
károsodás területén a subendothe
lialis struktúrák szabaddá válnak. A 
subendothelium  m atrix  fehérjéi k ö 
tőd n ek  a specifikus glikoproteinek- 
h ez a throm bocytam em brán  recep
torain , am elyek k özü l a von  W ille- 
brand-faktor a legism ertebb . Ez a re
ceptor egy  kom plex, am ely  három  GP- 
b ől áll, úm. GP lb, GP IX és GP V-ből. A 
GP Ib a subendothelium ban lévő im 
m obil von W illebrand-faktorral a 
throm bocyta adherencia révén inter
akcióba lép és nagyon  gyorsan akti
v izá lód ik  az elzáródott érfalban. 
A throm bocytaaggregáció  során a 
m em bránon fibrinogénhidak képződ
nek a GP Ilb/IIIa kom plexen, am ely a 
throm bocytaaggregáció  központi re
ceptora és az intergin  családhoz tar
tozik , am ely két nem  kovalens kötésű  
alegységből, az ouib (GP Ilb) és a ß3 
(GP Illa ) láncból áll. N yugalm i álla
potban  a GP Ilb/IIIa kom plex  oldható  
fibrinogént nem  köt. A throm bocyta-  
aktivizálódás első lép éséb en  a recep
tor konform ációja következik be, 
am ely  oldékony fibrinogén  kötődést 
tesz lehetővé, így  a throm bocyták  k ö 
zött hídképződés következik be, am ely  
oldékony fibrinogén  k ötőd ést tesz le 
hetővé, így  a throm bocyták  között 
hídk ép ződ és következik  be, am ely a 
d öntő  m ozzanat az ö sszes agonista  
hatásakor. A fibrinogén  h íd  a GP 
Ilb/IIIa kom plex további konform á

cióját eredm ényezi, új ep itopok  k ép 
ződ ésével (pl. LIBS =  ligand  induced  
b ind ing  site), am elyek specifikus an ti
test term elődést indukálnak.

Már a korábbi időkben ism ert volt, 
h ogy  a throm bocyták  a leukocytákkal 
kölcsönhatásban  a throm bosisos és 
gyu lladásos folyam atokban egyaránt 
szerepet játszanak. A throm bocyták  
adhaesiója a neutrophil granulocy-  
tákra és m onocytákra  a se lectin  csa
lád egy ik  GP-je révén történik, ez  a 
p -selectin  (CD62 P, azaz „granule- 
m em brane-protein” = GMP). A nyu
galom ban lévő  throm bocytákban a p- 
selectin  az a-granulákban raktáro
zód ik , am ely  a vérlem ezke ak tiv izá
lódásakor felszabadul: a m onocyták -  
ban gyu llad ásos m ediátorok term e
lődnek, am ilyen  az interleukin-8  
és a „m onocyta-chem oattractant- 
protein -1”, és a citokin  IL -ßl. Ily m ó 
don  stim ulálja az aktivált throm b o
cyta a gyu lladásos folyam atokat, 
am elyek az ischaem iás betegségeket 
k ed ezőtlenü l befolyásolják.

A thrombocyta GP-ek szerepének 
klinikai bizonyítékai az akut corona
riaszindrómák és az intervenciós kar
diológiai beavatkozások során. Az im 
m unfluoreszcens véráram lási cyto-  
m etria seg ítségével friss vérm intában  
elem ezhető  a throm bocyta GP-ek 
v iselkedése, am ely  m ódszer a kezdeti 
időszakban ily m ódon  m egvilágította  
a szerepüket a fenti kórképekben. 
Ö sszehason lítva a stabil angina pec- 
torisos betegekkel, az akut m yocar- 
d ium infarktusos és crescendo angi- 
nás b etegekben  a keringő throm b ocy
tákban a sza lic il- és heparinkezelés 
ellenére a GP Ilb/IIIa aktivizálódása  
és p -se lectin  em elkedett felü leti ex 
pressziója m utatható ki. A GP Ilb/IIIa  
aktiv izálódás funkcionális je len tősé
gét m utatja akut m yocardialis infark
tusban az erősöd ő  fibrinogén kötődés  
a keringő throm bocytákon. Továbbá 
fokozott throm bocyta  és leukocyta  
interakció m utatható ki akut coro
nariatörténések  esetén.

A throm b ocyta  eredetű GP pato- 
fizio lóg ia i szerepét tám asztják alá a 
PTCA és stent im plantációk utánkö- 
vetéses v izsgálatainak  eredm ényei is. 
Az acetilszalic ilsav előkezelés ellenére  
PTCA során  throm bocyta aktiválódás 
következik  b e a dilatált plakk terü le
tén a GP Ilb /IIIa aktiválódásával. A 
p -selectin  felü leti aktiválódása, a lizo- 
szom ális GP 53 vagy throm bospondin  
prediktív értékű  akut elzáródás rizi
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kójának  becslésére PTCA után. 140 
b etegen  végzett utánkövetés stent b e 
ü ltetés során azt mutatta továbbá, 
h o g y  a GP Ilb/IIIa felületi exp ressz iv i
tása független  indikátora a szubakut 
sten t-throm bosisnak . Az első  héten  
b elü l a stent im plantáció után n em 
csak  a GP Ilb/IIIa expressziója jelen t
kezik  a throm bocyták felü letén, ha
n em  a p -selectin  expresszió is, a fib- 
rin ogén  és a von W illebrand-faktor  
fok ozód ó  kötődésével a throm bocyta  
m em bránhoz. A p-selectin  felü leti ex 
pressziójának  fokozódása a stent b e 
ü ltetés u táni 3. napon szintén  a szub 
akut stent-throm bosis független  pre- 
diktora. Ezen „throm bus in d ikáto
rok” m egjelenése m eggátolható , ha 
sza lic il helyett phenprocoum on és h e 
parin , vagy  szalicil és tic lod ip in  k om 
b in ác ió t alkalm azunk. A szalic il ö n 
m agában kellő védelm et nem  nyújt a 
throm b ocy ta  aktiválódás ellen  stent 
im plantáció  során. Az ISAR („intra- 
coronary  stenting and an tith rom bo
tic reg im en ) prospektiv tanu lm ány
ban  517 betegen  kim utatták, h o g y  a 
kom binált antithrom bocyta therapia  
86% -ban csökkentette a sten t-oc-  
c lu siók  szám át az antikoaguláns ke
ze lé sse l összehasonlítva. Az adatok  
aláhúzzák  a throm bocyta eredetű  GP- 
nek  k özp on ti jelentőségét a cardio
vascu laris intervenciók szö v ő d m é
n yeinek  kialakulásában és m egm utat
ták a lehetséges gyógyszeres beavat
kozás tám adáspontjait is.

GP Ilb /llla  receptor antagonisták. 
Ezek az első klinikailag kipróbált 
gyógyszerek , am elyek direkt m ód on  
az adhaesiós m olekulákon hatnak és 
ily  m ó d o n  gátolják a nem kívánatos  
sejtinterakciókat. A 80-as években  
C oller és m tsai az egérantitest 7 E3-at 
fejlesztették  ki, am ely blokkolta a GP 
Ilb /IIIa  kom plexet. A 7 E3 kereszt
reakciót m utatott a v itronektin  recep
torral, am i a GP Ilb/IIIa kom plex ß3- 
lán cát tartalm azza. Az an tigenitás  
m iatt a „Abcixim ab” k ifejlesztése tör
tént m eg, am ely egy Fab-fragm en- 
tum . Kipróbálása nagyszám ú betegen  
sok  országban, így N ém etországban  
is m egtörtén t. Egyéb GP Ilb/IIIa re
ceptor antagonistákat is kipróbáltak, 
íg y  az RGD-t és a KGD-t. A KQAGDV- 
k ö tő d és i hely  a fibrinogén  d ode-  
cap ep tid -sora  számára a GP Ib 294- 
314 am inosav  szekvenciája és a KGD 
(=  g lu tam in , peptidszekvenciája: lys- 
g ly -asp ) és az RGD (argin in-glycin - 
asparagin  am inosav szekvenciából)

kötőd ési helye a GP Illa  211-222 és 
109-171 am inosavsora lesz. Az anta
gon isták  közü l a Tirofiban, Lamifiban 
és Xemilofiban az R G D -kötődési h e 
lyet, m íg az Integrelin a K G D -kötődési 
helyet blokkolja. Az Abciximab k ö tő 
dési helye nem  ism ert. A z enzim a- 
tikus lebontás ellen és a sp ecifikus ha
tás erősítése céljából ciklikus pepti- 
dek kifejlesztése történt m eg, am e
lyekből csupán az Integrelin III. fázis 
vizsgálata, továbbá a szintetikus  
R G D -m im etikum ok fázis II és III 
vizsgálata történt m eg, m égp ed ig  az 
iv. hatásos R G D -m im etikum ok közü l 
a T irofibané és a Lam ifibané és az 
orálisan is hatásos R G D -m im etiku
m ok közü l a X em ilofiban és Frada- 
fiban tesztelését végezték  el.

PTCA utáni antithromboticus keze
lés eredményei GP Ilb/IIIa receptor an- 
tagonistákkal. A percutan translum i- 
naris coronaria angioplastica (PTCA) 
lényeges problém ája a korai ruptura  
okozta érelzáródás, am elynek  k ia la
kulásában a d issectio  m ellett a 
throm bosis a fő pathologiai tényező. 
A tanulm ányok nagy szám a igazolja  a 
GP Ilb/IIIa receptor antagonisták  
kedvező hatását PTCA után. A z első  
nagy vizsgálat az EPIC tanulm ány volt 
(„evaluation  o f c7 E3 for the p reven
tion  o f  ischem ic com p lication s”). 
2099 beteget vontak be a vizsgálatba, 
am elynek  során három  k ezelési c so 
portot képeztek random izálás után: 
bolus +  12 órás A bcixim ab in fúzió  
(0,25 m g/kg , 10 pg/m in), csak  bolus  
A bcixim ab vagy placebo. M ind egyik  
beteg kapott acetilszalicilsavat és a 
beavatkozástól kezdve 12 -24  órán át 
heparint is. A tanulm ány jelen tős  
eredm ényt m utatott az A bcixim ab ke
zelt csoportban. A vizsgálati v ég p o n 
tok a halál, m yocardialis infarktus, 
sürgős re-PTCA, CABG m űtét vagy  
in traaortikus ballonpum pa alkalm a
zásának szükségessége volt 30 napon  
belü li új ischaem iás történés miatt: az 
A bcixim ab csoportban 12,8% -os, a 
placebo csoportban 8,3% -os csökk e
nést figyeltek  m eg (rizikócsökkenés  
35% -os, P =  0,009). A hat h ón ap os, de 
az egy- és három éves eredm ények  is 
kedvezően alakultak: a fenti v ég p o n 
tok  bekövetkezése a 6. h ónapban  35% 
volt a p lacebo csoportban és 27% -os 
az A bcixim ab bolus +  in fú ziós c so 
portban (rizikócsökkenés 23%, 
P =  0,001). K iem elendők a sú lyosabb  
vérzéses kom plikációk; ezek  a kezelt 
csoportban  14%-ban fordultak elő, a

placebo csoportban csak 7%-ban és a 
leggyakrabban CABP m űtétnél és a 
fem oralis behatolás helyén . A k övet
kező tanulm ány az EPILOG („evalua
tion  o f  PTCA to im prove longterm  
outcom e by c7 E3 glycoprotein  recep
tor blockade”) volt. A vizsgált ran- 
dom izált dupla vak tanulm ány, három  
k ezelési sémával: p lacebo  +  standard  
heparin  therapia, A bcixim ab (bolus 
és in fúzió) +  standard d ózisú  heparin  
és A bcixim ab (bolus és infúzió) +  kis 
d ózisú  heparin. A  k isadagú  heparin  
d ózisa  70 E/kg, a standard dózisa 100 
E/kg volt. A 2792 b eteg  kezelése során  
a kom binált végp on tok  a halál, m yo
cardialis infarktus és a korai re-inter- 
ven ció t tekintve 30 n apon  belül 11,7% 
volt a placebo csoportban , 5,2% az 
A bcixim ab +  kis d ózisú  heparin ke
zeiteknél és 5,4% a standard dózisú  
heparin  +  A bcixim ab csoportban  
(P < 0,001). Em ellett a k is dózisú  h e
parin  +  A bcixim ab kezelés során  
csaknem  50%-kal kevesebb volt a 
m yocardialis in farktusos esetek e lő 
fordulása, m int a p lacebo  csoportban  
(8,7% vs. 3,7%). V érzéses szövőd 
m ények gyakorisága kis dózisú  h e
parin alkalm azása során  súlyos fokú  
2,0% -ban, enyhe fokú 4,0% -ban for
dult elő , m íg a p lacebo csoportban ez 
3,1% és 3,4% volt. A standard hepari- 
nos csoportban az enyhe fokú vérzé
ses kom plikációk  7,4% -ban fordultak  
elő.

A z Integrelinnel nagyobb ran- 
dom izált kettős vak  tanulm ány az 
IMPACT II Study keretében történt 
(„integrelin to m in im ize platelet 
aggregation  and prevent coronary  
throm b osis”), 4010 betegen, p lacebo  
m ellett kis dózisú  és nagy  dózisú  b o 
lus +  infúziós Integrelin  kezeléssel. 
Szalicilsav és heparin  kezelés m inden  
csoportban  történt. A 30 napon belü li 
haláleset, m yocardialis infarktus, sür
gős re-PTCA, stent-im plantáció  és 
CABG-műtét 11,4% volt a p lacebo  
csoportban, 9,2% a k is dózissal és 
9,9% a nagy d ózissa l kezelt csop ort
ban.

Ezek a tanulm ányok bizonyítják, 
h o g y  a PTCA után i korai érelzáródás 
rizikóját a fenti gyógyszerekkel hatá
sosan  csökkenteni lehet. A nem  
gyógyszeres kezelési lehetőséget a 
stent-im plantáció jelenti. Jóllehet az 
ISAR-tanulm ányban a laesiók  88%-a 
nagy rizikójú volt (B2 vagy  C típusú), 
és 68% -ban az instabil angina és akut 
m yocardialis infarktus PTCA kezelése
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és stent-im plantációja után a 30 
napon  belüli cardialis kom plikációk  
aránya 1,6% és a nem  cardialisoké  
1,2% volt acetilszalicilsav és tic lod i-  
pin  kom bináció alkalm azása m ellett. 
Ezek a szám ok kérdésessé teszik  a GP 
Ilb/IIIa receptor antagonisták általá
n os és rutinszerű alkalm azását a fenti 
kórképekben. A stent-im plantáció  és 
a GP Ilb/IIIa receptor antagonisták  al
kalm azása egym ássa l nem  konkurá
ló , hanem  k iegészítő  therapiás leh e tő 
ségek.

Az instbil angina pectoris kezelése 
GP Ilb/IIIa receptor antagonistákkal. 
A kórkép kialakulásában plakk rup
tura és intracoronariás throm bus- 
kép ződ és áll. A GP Ilb/IIIa receptor  
antagonisták kedvező hatása az in sta 
b il angina p ectoris kezelésében  Abci- 
xim ab, Integrelin, Tirofiban és Lam i- 
fiban esetén a fázis II. vizsgálat sz in t
jén  gyanítható. A legnagyobb  fázis II. 
vizsgálat során a kanadai Lam ifiban  
tanulm ány p ozitív  eredm ényeit m eg
erősítő  fázis III. v izsgálatok  m ég  nem  
állnak rendelkezésünkre. A Tirofiban- 
nal történt III. fázis vizsgálat ered m é
nyeiről instabil angina pectorisban  és 
nem -Q  m yocardialis infarktusban  
1996-ban az AH A  N ew  O rleansban  
tartott éves kongresszusán  volt szó . A 
PRISM -tanulm ány („platelet receptor  
inh ib ition  for ischem ic syndrom e  
m anagem ent”) során 3231 beteget 
vizsgáltak, akik konzervatív kezelést 
kaptak, 48 órás Tirofiban in fúzió  h e 
parin  infúzió összehasonlításával. 
H aláleset, m yocardialis infarktus, il
letve therapiarezisztens angina p ec 
toris szem pontjából, és azt találták, 
h o g y  ezek előfordulása 5,9% -kal, il
letve 3,8%-kal csökkent (P =  0 ,007). A 
RESTORE-tanulmány keretében  
(„random ized efficacy study o f  T iro
fiban for ou tcom es and resten osis”) 
2139 betegen az angioplastica előtt, 
m ajd legalább 36 órán át a beavatko
zás után a standard therapiával ö ssz e 
hasonlítva a v izsgálati végp on tok  
(halál, m yocardialis infarktus, sürgős  
CABG vagy stent-im plantáció) 30 
napon  belül 16% -os rizikócsökkenést 
m utattak a Tirofiban kezelt cso p o rt
ban (P=0,016). M indkét tanulm ány  
je len tős cardialis rizikócsökkenést  
m utatott a GP Ilb/IIIa receptor anta
gon isták  alkalm azás során instabil 
anginában és nem  Q típusú  m yocar
dialis infarktusban.

A CAPTURE („chim eric 7 E3 an ti
platelet therapy in  refractory unstable

angina treatm ent”) vizsgálatban azt a 
hipotézist próbálták igazoln i rando- 
m izált kettős vak vizsgálat során  az 
Abcixim ab fázis III. vizsgálatában, 
hogy PTCA előtti A bcixim ab kezelés a 
heparin + szalicil therapiával ö ssz e 
hasonlítva a PTCA eredm ényességét 
javítja-e instabil súlyos angina p ecto 
risban. A 30 napos eredm ények sú lyos 
cardialis szövődm ényeket és a halált 
illetően  szignifikáns csökkenést m u
tattak az A bcixim ab kezeiteknél 
(15,9% vs. 11,3%, P =  0,012). Kérdés 
az, tekintettel a sú lyos k lin ikai képre 
és az angiographiás leletre, h o g y  a ha
ladéktalan PTCA elvégzése nem  volt-e  
független az előzetes A bcixim ab ke
zeléstől, a kedvező 30 napos ered m é
nyek ellenére. A beavatkozások előtti 
lehűtési szakasz („cooling  o f f”) k lin i
kai jelentőségének  koncepcióját nem  
erősítette m eg  a TIM IIIB-tanulm ány  
sem , csupán azt igazolta, h o g y  a 
kórházi periódus időtartam a nőtt 
meg.

A GP Ilb /IIIa  receptor antagonisták 
adjuvánsként való alkalmazása myo
cardialis infarktusban. Az A bcixim ab  
első alkalm azásakor akut m yocar
dialis infarktusban PTCA és stent- 
im plantáció esetén  a coronariain ter
venciók  eredm ényei javultak. Elvár
ható, h o g y  alkalm azásuk a throm - 
bolyticus kezelés eredm ényeit is ja 
vítani tudja. A throm bolysis során  
throm bocytaaktiváció is történ ik, 
m indenekelőtt a m ég nem  teljesen  
feloldott throm busban, de a heparin  
által aktivált és az alvadókban inkor- 
porált throm bin  hatásának fokozása  
nehézkes. A részben felo ldott throm 
busban elbújt throm bocyták  n eh e
zítik a throm bolysist. A k ísérleti ada
tok azt mutatják, h o g y  a throm b o
lysist GP Ilb/IIIa receptor an tago
nisták egyidejű  adása gyorsítja, am e
lyet a je len leg i fázis II vizsgálatok  
eredm ényei is tám ogatnak. Az állat
kísérleti adatokkal m esszem en őleg  
igazolták, h o g y  néhány b etegn él az 
A bcixim ab egyedüli alkalm azása so 
rán is rekanalizáció érhető el.

Orosz István dr.

Szív- és érsebészet

C oronaria b ypass graft ob struk ciók  
ö sszeh ason lító  v izsgá lata  sten tbeü l- 
tetés és b a llon an g iográfia  után.
Savage, M. R, Jr. D ouglas, J. S.,

Fischm an, D. L. és m tsai (12 egyesü lt 
állam okbeli centrum  összesített m u n 
kája): N. Eng. J. M ed., 1997,337, 740.

N övekvő szám ú populáció kerül ki 
coronaria b ypass m űtéten átesett b e
tegek köréből. Tíz évvel a m űtét után a 
saphena bypassok  felén arterioscle- 
roticus elváltozások figyelhetőek m eg. 
Az újabb m űtét rizikója nagy, a bal- 
londilatatio nem  elég hatékony. Szer
zők (több m in t 20-an) prospektiv ran- 
dom izált vizsgálatot (trial) végeztek, 
összehasonlítva a ballontágítás és a 
stentbeültetés eredm ényeit. A  szigorú  
szelekció lényege az volt, h ogy  a coro
naria bypassal élők  új tüneteket pro
dukáljanak (angina, m yocardialis is
chaem ia, infarctus). 60%-nál nagyobb  
restenosis és 25% -nál kevesebb ejec- 
tiós frakció jelentett angiographiás 
belépőt a vizsgálódásba.

210 b eteg  k özü l az in tervenció  után  
150-nél angiográfiás u tánkövetés is 
volt. 122 graftot stenttel korrigáltak és 
120-nál csak  angioplastica történt. 15 
mm  h osszú  Palm az-Schatz (Johnson  
és Johnson) sten tet használtak, illetve  
hagyom ányos ballontágítást v égez
tek. Az u tókezelés azonos volt (aspirin  
325 m g/d ie , illetve d ipyridam ole 75 
m g naponta három szor). A 220 beteg  
m egoszlása: 110 stent, 110 an g iop las
tica. A k özlem én y  részletes beteg- és 
betegségi adatokat ism ertet, am ely 
nek alapján m egállapítható, h o g y  a 
választás h om ogén  m indkét cso p o rt
ban. A k órh ázi beavatkozásokat k ö 
vető k om plikációk  köre azon os volt 
(2% stent, 7% angioplastica P =  0,10). 
A halálozás m indkét csoportban  
0,79% volt. A  k özlem ény  részletes táb
lázatokat k ö zö l az elváltozások h e ly é
ről, a k ivitel nehézségéről és sz ö v ő d 
m ényeiről, a szűkület fokáról, a rein- 
tervencióról, m ind en  esetben sz ign i-  
fikanciát feltüntetve. 240 n apos után- 
követést végezek . Az angiográfiával is 
követett csoportn á l 6 hónap  után  
vizsgáltak újra (coronarographia). A 
m eglévő vagy  új stenosisok  m értékét 
cum ulativ m ó d o n  ábrázolták. A 240 
napos u tán követés alatt a vé lh etően  
cardialis esem én y  nélküli tú lélést 
K aplan-M eier túlélési görbével ábrá
zolták. M egállapítható, h ogy  a stentelt 
csoport 0,73, az angioplasticás c so 
port gyengébb , 0,58 értéket m utatott 
(P =  0,03). Stentbeültetés graftsteno- 
sis m iatt a kezdetben  jobb an g iográ
fiás eredm ényt és beavatkozási sikert 
ad. Hat h ónap  után  is a kezelt szakasz
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átm érője nagyobb ebben a c so p o r t
ban , d e a restenosisok m értéke azo 
n o s  a k ét csoportban. A n agyob b  car
d ialis esem ények  szám a sz in tén  ala
csonyab b  a stent csoportban. A m eg fi
gy e lést folytatják.

H arm inchat irodalm i h ivatkozás  
ta lá lható  a közlem ény végén , köztük  
jó n éh án y  olyan átfogó felm éréssel, 
m int a STRESS (Stent R esten osis  
Study), Benestent (B elg iu m -N eth er-  
lands Stent Trial), vagy a CAVEAT II. 
(C oronary  A ngioplasty versu s Exci- 
sion a l Atherectom y Trial).

[Ref.: Az értékes közlemény számos 
tanulság levonására ad alkalmat:
-  Növekvő számú operált beteg után- 
követése és másodlagos kezelése egyre 
kiterjedtebb feladatot jelent hazánk
ban is a cardiologiai szolgálatnak.
-  Következtetés levonására csak mul
ticentrikus együttműködés alapján 
van lehetőség.
-  Statisztikai adatok elemzése csak tu
dományos módszerekkel (significan
tia, randomizálás, cummulativ life 
table stb.) lehetséges és elfogadható.
-  A stentalkalmazás java lla ti köre 
egyre bővülni fog.
-  Végül mindezek biztosítására a f i 
nanszírozhatóság feltételeit meg kel
lene teremteni.]

Nemes A ttila  dr.

A h o sszú  coronariastentek  a lk a lm a
zásán ak  kezdeti eredm ényei: a coro
n aria  angioplasztika vá ltozó  gyak or
lata. R ozenm an, Y., M ereuta, A., 
M osseri, M. és m tsai (C ard io logy  
D ept., H adassah U niversity H osp ital, 
Jeruzsálem , Izrael): Am . H eart. J., 
1 9 9 7 ,134, 355.

A coronariastent im plantációt ru tin 
szerű en  alkalmazzák az an g iop lasz-  
tika i in tervenciók  során a k özvetlen  
és h osszab b  távú eredm ények javítása  
és az akut kom plikációk (koszorú ér-  
d isszek ció  és -elzáródás) k iv éd ése  cé l
jából. B evezetése kezdeti id őszak ában  
szub aku t koszorúér o cc lu siók  gyak o
risága m iatt erőteljes an tik oaguláns  
k eze lést folytattak, am i fok ozo tt vér
zésveszé ly t, hosszabb h osp ita lizáció t  
és többletköltségeket igényelt. A  k é
ső b b iek b en  ticlopidin k eze lés b eve
zetése  és a ballon angiop lasztika  fej
lő d ése  javulást hozott, de a rövid  
(1 5 -2 0  m m  hosszúságúak) sten tek  al
k a lm azása  korlátozott eredm ényeket

m utatott, kü lönösen , ha többszörös  
stentim plantáció vált szükségessé. Ész
szerűnek  látszik  h osszú  szűkületek  
vagy degeneratív  eredetű vén a  graft 
szűkületek  esetén  a több szörös stent- 
beültetés helyett hosszabb  m éretű  
stentek használata. Szerzők kezdeti 
eredm ényeikről szám olnak  b e a k ö 
vetkező eszközök  alkalm azásával: 
M icrostent II, 30 és 39 m m  hosszú  
(Arterial Vascular E ngineering Inc., 
Canada), 34 betegen, a N ir stent 32 
m m  h osszú  (M edinol Ltd. and  Boston  
Scientific), 16 betegen az új Flexstent 
(G ianturco and Roubin [GR II]) 4 
betegen  és a 40 m m  h o sszú  (C ook  
Corp.) és a változó h osszú ságú  (32 -49  
m m -es) W allstent (M edivent-Schnei- 
der, Sw itzerland) 13 b etegen  történt 
im plantációról. Az 57 b etegn él 58 
szűkület m egoldását végezték  el a 
fenti eszközökkel. 22 esetb en  instabil 
angina pectoris, 34 betegen  stabil an
gina p ector is és egy b etegen  akut 
m yocardium infarktus m iatti akut an 
g iop lasztika során történt sten tim 
plantáció. 18 további rövid  stent b eü l
tetésre is sor került a teljes laesio  
lefedésére, így  betegenként átlagban  
m ásfél stent im plantáció jutott. A 
szűkületek  hossza  a beavatkozás előtt 
40 ±  20 m m  volt és a stentelt szegm en 
tum ok h ossza  45 ±  20 m m  lett. Az in 
vazív beavatkozások során  23 szűkü
let teljes tágítását, 18 esetben  a ballon  
angioplasztika szuboptim ális ered
m ényének  fenntartását és 17 esetben  
a szűkület elektív tágítását sikerült 
elérni. A 67 hosszú  stent k özü l 20 véna  
saphena graftra került. A stentbeü l- 
tetés sikeressége 100% -os volt. Egy 
betegnél a vena saphena kettős sten- 
telése során  ruptura és pericardium  
tam ponád  alakult ki, am i sürgős se 
bészi beavatkozást igényelt. Egy b e
tegnél m ellkasi fájdalom  lépett fel a 
beavatkozás utáni 18. órában, de a 
koszorúérrendszer átjárhatóságát jó 
nak találták. Az egy h ó n ap os után- 
követés során kom olyabb szö v ő d 
m ény n em  jelentkezett. Eredm ényeik  
alapján a szerzők a h osszú  stentek  
im plantációját jónak és alkalm azha- 
tónak tartják, nem csak a n atív  k oszo
rúerek, h anem  a graftok  átjárha
tóságának b iztosítására is. A rövid  
távú eredm ények k iválóak, de a 
hosszú  távú követés e lem zésén ek  
adatai m ég  váratnak m agukra.

Orosz István dr.

É letm inőség  coronaria  stent im plan 
táció va g y  ballon -an g iop lasztik a  
után: a „Stent R estenosis S tudy” 
(STRESS) eredm ényei. K rum holz, H.
M., C ohen, D. J., W illiam s, Ch. és m tsai 
(N ew  H aven, C onn., B oston , M ass., 
Baltim ore, Phoenix , Philadelphia, 
W ashinton, D. C., Egyesült Állam ok): 
Am. H eart. J., 1 9 9 7 ,134, 337.

A percutan koszorúér revaszkularizá- 
ciós beavatkozások  gyors elterjedése 
tapasztalható az 1978-ban történt 
b evezetése óta, és évente az USA-ban  
több m int 300000 ilyen típusú  b e
avatkozás történik. A kezdeti kiváló  
eredm ények ellenére a h osszú  távú  
sikerek korlátozottak, a m in tegy  50%- 
os 6 h ónap on  belü li restenosis gyako
riság m iatt. A restenosist k övető  m yo
cardium  ischaem ia ism ételt in terven
ciókat igényel, am i jelentős költség- 
többlettel, kényelm etlenséggel és ve
szélyekkel jár. A restenosis m iatt új 
beavatkozás vált szükségessé, ez a 
coronaria stent beültetése. Ez ideig  
csak a P alm az-Schatz stent alkalm a
zása m utatott jelentős restenosis  
csökkenést a konvencionális angio- 
plasztikával szem ben . A jelen  k özle
m ény célja, h ogy  összeh ason lítsa  a 
generikus és betegségspecifikus élet
m inőség  m utatóit azokon a bete
geken, akik a Stent R estenosis Study 
(STRESS) keretében random izált 
vizsgálatban vettek  részt és egyér- 
betegség m iatt coronaria angioplasz- 
tikán vagy  stentbeü ltetésen  estek  át.

199 beteg  eredm ényeit vizsgálták  
át, ak iknél a 6 -1 8  hónapos követés  
során 80% -os, 160 beteget érin tő  és 
értékelhető v isszajelzést kaptak. A 
felm érés egy  36 tételből álló kérdőíves  
survey m ódszer alkalm azásából 
(Short-Form  H ealth Survey), a 
Kanadai Kardiovaszkuláris Társaság 
angina k lasszifikációjának  és a Duke 
A ctivity Status Index alkalm azásából 
állt. Bár azok  a betegek, akiknél stent - 
beültetés történt kisebb szám ban  
tudtak igazo ln i angiographiával re
sten osist és va lósz ín űség i tendencia  is 
csökkent az újabb koszorúér-törté
nésekre, érdekes m ódon  a HRQOL 
(Health Related Q uality o f  Life) e lem 
zés alapján k is kü lönbség adódott a 
random izáció  után átlagosan 456 
nappal az é letm in őség  alakulásában, 
a konvencionális coronaria angio- 
plasztikával összehasonlítva.

A k lin ikai eredm ényeket tekintve, a 
stent csoportban  a konvencionális
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csoporttal szem b en  szignifikánsan  
jobb  akut eredm ények  voltak, am i k i
sebb stenosist (19% vs. 32%) és na
gyobb m in im um  lum en diam etert 
(2,41 m m  vs. 2,07 m m ) jelentett, bár a 
stent csoportban  m agasabb volt a 
vaszkuláris kom plikációk  bekövet
keztének  va lósz ín ű sége és a transz
fúzió  szükségessége. A 6. hónapban  
történt vizsgálat során koszorúér- 
szűkület-fokozódás a stentim plantá- 
ció  esetén  volt k isebb  (43% vs. 50%, 
P =  0,03) és a hagyom ányos angio- 
plasztika esetén  a későb b i revaszku- 
larizáció gyakorisága magasabb, de a 
k ülönbség  nem  volt statisztikailag  
szignifikáns. Az esélyhányados ism é
telt revaszkularizációra 1,37 (75% -os 
Cl: 0,42; 2,64) és b ypass m űtétre 1,50 
(95% -os Cl: 0,64; 3,79) volt a stent 
csoportban.

Az é letm in őség i jellem zők  alaku
lása: azon betegek, akiknél stentim - 
plantáció történt, k isebb  szám ban je
leztek  fájdalmat, m int a konvencio
nális angioplasztikán  átesettek (fáj
dalom  score 82 vs. 73, P =  0,02). 
M ásrészről nem  volt különbség a ge
nerikus, vagy betegségspecifikus élet- 
m in őség i je llem zők ben . Az egészségi 
állapot egészét tek intve, a stentcso- 
portban 47% -ban és az angioplaszti- 
ka-csoportban  45% -ban szám oltak be  
nagyon  jó vagy k iváló  egészségi ál
lapotról. M indegyik  csoportban a b e
tegek  60%-a perspektiv ikusan  az e l
következő időt tün etm entesnek  jó so l
ta. A vizsgálati m ódszereket illetően  a 
Short-Form  Health Survey (SF-36) 
konzisztenciája k ivá lónak  bizonyult 
és a fizikai funkcionális skála is jó 
korrelációt m utatott a kanadai kardio- 
vaszkuláris társaság angina pectoris 
klasszifikációjával (0,52, P < 0,0001).

[Refi: A Palmaz-Schatz koszorúér- 
stent az egyik legújabb típusú eszköz, 
amely csökkenti a restenosist és a 
későbbi bypass műtét szükségességét 
coronaria angioplasztika után. Érté
kes az összehasonlítás a randomizáció 
utáni 15 hónapos követés során a be
tegek életminőségének javításában. 
Annak ellenére, hogy az objektív an- 
giográfiás késői eredmények sokkal 
kedvezőbbek voltak a stentcsoportban, 
a betegek szubjektív életminőség-meg
ítélése kisfokban különbözött a kétféle 
beavatkozás összehasonlítása során. A 
válaszolók 80%-os aránya jónak 
mondható, a talált és kismértékű elté
rések eredete a valószínűleg az életmi
nőséget mérő módszerek eltérő érzé

kenységében keresendő. Szerepet 
játszhat az is, hogy a szerzők által ka
pott eredmények nem demonstrálják a 
betegek attitűdjét a revaszkularizá- 
ciós módszer kiválasztásánál. Egy is
mételt beavatkozás nemcsak kellemet
len a beteg számára, hanem rövid 
ideig diszkomfort érzést is kivált az 
esetleges veszélyeken túl. A betegek 
ezért érthető módon igyekeznek el
kerülni az ismételt revaszkularizációs 
procedúrákat, még az ezzel járó több
letköltségek ellenére is és vállalva azt a 
tényt, hogy ez nem fogja bizonyítottan 
javítani hosszabb távon életminősé
güket és fiz ika i aktivitásukat.]

Orosz István dr.

Szívin farktus k ezelése prim er an g io -  
plasztikával a fájdalom  fellépését  
követő 12 -24  órában. Em m erich, K., 
Klos, M., U lbricht, L. J. és m tsai (Szív
centrum  W uppertal, N ém etország): 
D tsch. M ed. W schr., 1997,122,1201.

Több centrum  nagyszám ú b eteg 
anyagát feldolgozó  gyűjtött statiszti
kák tanúsága szerint az infarktust 
követő halálozás jelentősen  csökkent
hető, ha a panaszok  m egindulása után  
egy  órán belü l m egkezdhető  a throm 
bolysis. A m ielőbb i kezelés m eg in 
dítása egyértelm űen  jobb eredm ény
hez vezet. Az infarktust elő idéző k o 
szorúerek átáram lásának helyreállí
tása, reperfúziójának javítása az akut 
ischaem ia m egszüntetéséhez vezet. A 
túlélési arány egyértelm űen  az első  6 
órában a legjobb, de a 12. óráig m ég  
sikeres lehet. Két nagy statisztikai fel
dolgozásban nem  volt különbség a 
fájdalom  fellépését követő  12, ill. 24 
órán belü l m egkezdett throm bolysis  
kezelés eredm ényessége között.

A w uppertali kard iológiai klin ikán  
1992. augusztus és 1996. május között 
267 akut szív izom infarktust (AMI) e l
szenvedett b etegben  végeztek p ri
m er translum inalis angioplasztikát 
(PTCA). A szerzők  35 beteg esetében  
vizsgálták m eg a prim er PTCA ered
m ényességét AMI esetében , am ikor a 
fájdalom  fellép ésétő l szám ított 12-24  
órán belü l került sor a beavatkozásra. 
A vizsgálatban részt vevő 29 férfi és 6 
nő átlagéletkora 60 év  volt.

Az AMI d iagnózisát a következő  
szem pontok  szerint állították fel: a 
m ellkasi fájdalom  több m int fél órája 
fennáll, n itroglycerinre egyálalán

nem , vagy nem  jelentősen  csökkent, 
12 csatornás EKG-n ST szakasz je len 
tős eltérése legalább két m ellkasi vagy  
végtagi elvezetésben , szérum  en zim  
vizsgálat során  kreatinkináz (CK) 
em elkedése a norm álérték k étszere
sére az MB frakció 7%-nál nagyobb  
arányú em elkedésével együtt.

A prim er PTCA-t nem  végezték  el, 
am ennyiben  a betegnél je len tős sz e l
lem i leép ü lést tapasztaltak, ill. e lőre
haladott, kezelhetetlen  tum ora volt, a 
beteg életkora nem  volt kizáró ok. A 
katéterterápiás beavatkozás k ontra
indikációját képezte a koszorúerek  
vizsgálatának eredm énye, am en n y i
ben  60% -ot m eghaladó főtörzsszűkü-  
letet, az infarktus területére eső  áram 
lásk iesést n em , ill. 60% -ot nem  
m eghaladó érszűkületet találtak. A 
beavatkozást m inden  olyan esetb en  el 
kell végezn i, am ikor az infarktust 
okozó ér, vagy  erek m egnyitásának  
m egvan az esélye. Sikeres a beavat
kozás, ha az ér m egnyitása u tán  a 
m aradék szűkület nem  haladja m eg  
az 50% -ot. T öbbér-betegség esetén  
időt nyerhetünk a részleges prim er  
PTCA-val a m űtéti teljes m yocardium  
revascularisatióig.

A beavatkozás után a beteg in ten 
zív osztályra kerül m egfigyelés cé l
jából, ahol 3 -7  napig alvadási para
m étereinek ellenőrzése m ellett in tra
vénás heparin  kezelést kap a reocclu -  
sio  veszélyének  elkerülése céljából. A 
rekanalizáció után fellépő angina  
pectoris, EKG eltérés esetén recoro- 
narographia elvégzése szükséges az 
újraelzáródás gyanúja miatt. A b e te 
gek utánkövetését átlagosan 23 h ó 
napig végezték . Három  hónappal a 
beavatkozás u tán  recoronarographiát 
végeztek  a betegek  75%-ánál, m e ly 
nek során öt ér nem  nyílt m eg, két ér a 
m egnyitás után újra elzáródott, 9 
betegnél 50% -nál kisebb resten osis  
alakult ki. H árom  beteg halt m eg, 1 
cardiogen shockban , 2 a beavatkozás 
alatt kialakult acut keringési e lég te
lenség  m iatt. Egy betegbe III. fokú AV- 
block  m iatt PM -t ültettek be, egy  
betegnél agyi keringési zavar keletke
zett neurológiai tünetekkel, egy  b eteg  
AM I-t szenvedett el. Egy sikeres 
CABG m űtétet végeztek  a beavatkozás 
után, 10 b etegn él m ásodik  PTCA  
elvégzése vált szükségessé. Ezen ered 
m ények alapján a szerzők m egállíp ít- 
ják, h ogy  a 12-24  órával az első  angi- 
nás fájdalom  m egjelenése után e lvég 
zett PTCA eredm ényeit összevetve a
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korai, 12 órán belü l A M I-ban elvég
zett invasiv beavatkozásokkal (th rom 
b o lysis , PTCA, m űtéti m yocardium  
revascularisatio), ennek  a kezelési 
form ának  m indenképpen  létjogosu lt
sága van. H ason ló  közlem ényt az iro
d alom ban  nem  ism ernek.

[Ref: Az AM I invasiv kezeléséről a 
fájdalom jelentkezését követő első 6-8 
órában mind az idevágó szakiroda- 
lomban, mind saját tapasztalataink 
alapján rendelkezünk ismeretekkel, 
azonban a szerzők által közölt 12-24 
órás postinfarctusos PTCA kezelésre 
vonatkozóan a közlemény minden
képpen igen figyelemreméltó. Ezzel az 
eljárással egy súlyosan veszélyeztetett 
betegcsoportnak adhatunk lehetőséget 
a túlélésre, megakadályozható a nagy 
területen kialakuló irreversibilis myo- 
cardiumelhalás. Ezzel egyben meg
teremthető egy későbbi időpontban, 
jobb klinikai állapotban végzendő is
mételt tágítás, illetve műtéti megoldás 
lehetősége, lényegesen kisebb kocká
zattal.]

Sugár Tamás dr.

A koszorúér-abrupció  k lin ik a i je len 
tő ség én ek  változása, a k ezelés leh e
tő sé g e i és a k éső i következm ények.
B ergelson , B. A., Fishm an, R. és 
T om m aso, C. L. (N orthw estern  U ni
versity  M edical School, Chicago, 111., 
USA): Am. H ea rt}., 1997 ,134, 362.

A z in tervenciós koszorúér revaszku- 
larizációs beavatkozások alkalm azá
sát három  tényező korlátozza: 1. akut 
kom plikációk , 2. adverz laesiós elvál
tozások , beleértve a teljes elzáródást 
is és 3. restenosis lassú kialakulása. A 
katéteres technikák fejlődése, az új 
leh etőségek  bevezetése és az abrupció  
ok ozta  érelzáródás (abrupt vessel clo
sure) patom echanizm usának  jobb  
m egism erése  alapján a sürgős bypass 
m ű tétek  helyett egyéb in tervenciós  
beavatkozások  terjednek el. Jelen 
összefog la ló  az abrupció okozta érel
záródás prevenciójának és k ezelésé
n ek  legújabb lehetőségeit tek inti át. A 
b allon  koszorúér dilatáció során b e
következő  akut abrupció om inózus  
kom plikáció  volt, am ely nem csak  d o l
lárban k ifejezhető k öltségem elő  té 
n yező , de a betegek későbbi kórjós
latának alakulását és az új technika  
reputációját illetően  is jelentős. Az 
elzáródás kezelése régebben az ur
g en s bypass m űtét volt, de 1982 óta a

redilatáció m int alternatív lehetőség  
is elterjedt.

Patomechanizmus. Á llatkísérletes 
adatok alapján a ballon dilatáció en 
d oth eliu m  desquam atiót, az athero
sc leroticu s plakk berepedését, intim a  
és a p lakk  leválását a m éd iáról és a 
m edia vongálását eredm ényezheti. Ez 
gyakran együtt jár az arteria fal dis- 
sectiójával, plakkbevérzéssel, throm - 
b ocytad ep ozícióva l és throm buskép- 
ződ éssel. A három  fő pato lóg ia i té
nyező az extenzív  d issectio , az intra- 
coronariás throm bosis és a vazospaz- 
m us (ez u tóbbi ritka, és vazodilatator  
kezelésre jó l reagál). Az intracorona- 
riás u ltrahangvizsgálatok 50-80% - 
ban talá lnak  d issectiót, am i szokvá
nyos következm énye a b allon  angio- 
plasztikának . A nagyobb m értékű  b e
repedés „flap” kialakulását eredm é
nyezi és m echanikus obstrukciót 
okoz.

Incidenciája változó, a definíció  
egységességén ek  hiánya m iatt. Az iro
dalm i adatok szerint az in tervenciós  
kard io lóg ia i beavatkozások során 2 és 
8,3% k ö zö tti gyakoriságú. Az abrup
ció okozta  elzáródás rizikótényezői 
klin ikai, m orfológiai és angiográfiás  
szem p on tb ó l elem ezhetők. A k linikai 
tényezők  közü l a női n em , a fennálló  
m yocardialis infarktus és az instabil 
angina szerepel rizikótényezőként. Az 
angiográfiás faktorok a kövekezők: 
többér-betegség, throm bus, excent
rikus laesio , többszörös stenosis  
u gyanazon  a koszorúéren, elágazás
ban lévő  és kiterjedt sten osis, kom p
lex és sú lyos fokú laesiók  és érdekes 
m ód on  a jó l fejlett kollaterálisok. A 
beavatkozások  utáni rizikótényezők: 
in tim ad isszekció , PTCA után kiala
kuló sten osis , tartós heparin  infúzió  
és a PTCA utáni 20 H gm m -n él na
gyobb gradiens. A kialakulás ideje: az 
esetek  többségében  az első  b a llon 
felfújás után 30 percen belü l k övet
kezik  be és általában az esetek  
77-80% -a  az első 24 órában lép fel.

Az abrupció okozta occlusio pre
venciója. I. Gyógyszeres kezelés: 
thrombocyta aggregáció gátló gyógy 
szerek alkalm azása célszerű, m ert a 
throm b ocyták  jelentős szerepet ját
szanak a throm bus k ialakulásában. A 
M ontreal Heart Institute vizsgálata  
szerin t aszpirin  és d ipyridam ol adása  
során 1,6%, m íg a p lacebo csoportban  
6,9% volt az occlusio gyakorisága. 
Ű jabban a thrombocyta Ilb /IIIa  recep
tor antagonisták alkalm azása során

írtak le nagyon kedvező eredm énye
ket (EPIC, EPILOG tanulm ány pl.). 
Heparin és antithrombin szerek. Las
key  és m tsai vizsgálták heparin  hatá
sát instabil anginában. A 24 órás h e 
parin adás m ellett az angiographiás 
le letek  91% -ban javultak, de 24 óránál 
rövidebb  heparin kezelés során is 
81% -ban javulást értek el. A koszorú- 
ér-throm bosis kialakulása kevesebb  
volt a heparint kapott, m int az 
anélküli csoportban (8,3% vs. 1,5%) 
és a throm boem boliás szövődm ények  
is h ason lóan  alakultak (12,4% vs. 
1,5%). Az újabb szerek k özü l a hiru
din és a hirulog alkalm azásával ked
vezőbb ek  az eredm ények. A h iru log  
alternatív kezelésnek tűn ik  a heparin  
m ellett coronariaangioplasztika so 
rán. A hirudin a heparinnal szem ben  
jelentősebben  csökkenti a m yocar
d ialis infarktus és a sürgős bypass 
m űtétek  szám át (1,4% vs. 10,3%).

2. M echanikus eszközök . Autoper- 
fúziós ballon angioplasztika során a 
fokozatos felfújás csökkenti a szövőd 
m ények  előfordulását, fő leg  a nagy  
rizikójú  betegeken alkalm azzák, és a 
költség/hatékonysága is kedvezőbb. 
Hosszú ballon (>  20 m m ) használata  
is csökkenti a d isszekciók  előfordulá
sát. A  második generációs eszközök 
lehetővé teszik a direkcionális, a 
transzlum ináris extrakciós és rotá
ciós atherectom iát, a lézer angioplasz- 
tikát (excim er laser angioplasthy). A 
stentek alkalm azása a d isszekciók  
gyakoriságát csökkentik  (7,4% vs. 
35,1% ), de az abrupciót kevésbé tud 
ják m egakadályozni.

Az abrupció okozta érelzáródás 
kezelése. G yógyszeres kezelés vazodi- 
latátorok alkalm azása vazospazm us  
esetén  jön  szóba és fő leg  a verapam il 
és d iltiazem  alkalm azása ajánlott. Az 
ún. „no-reflow  phenom en ” is jól b e
folyásolható  intracoronariás calcium  
csatorna blokkolók  adásával. Plusz 
d ózisú  heparin alkalm azásával nem  
találtak jobb eredm ényeket. Az intra
coronariás thrombolysis eredm ényei 
ellentm ondásosak. Az újabb szerek  
k özü l a glycoprotein  Ilb /IIIa receptor 
antagonisták  m ár hozzáférhetőek  és 
az eredm ények is kedvezőek  alkal
m azásuk  során. M echanikus eszk ö
zök  közül az ismételt ballon angio
plasztika a koszorúér m egnyílását
35-87% -ban  eredm ényezheti. A m ód 
szer k ü lön ösen  a d issectio  révén lét
rejövő „flap” kezelésére alkalm as. A 
prolongált ballon infláció az autoper-
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fúziós katéterek használata során le 
hetséges. A felfújás idejétől függ az 
abrupció kezelése. Seggewiss és m tsai 
96%-os sikerről szám oltak be 10-20  
perces infláció esetén, m íg < 1 0  perc 
során csak 74%-ban volt sikeres a ke
zelés. üirectionalis coronaria atherecto- 
mia (DCA) során sikeresen távolítható 
el az elzáródást okozó intim alis flap és 
jól kezelhető az intim a és m edia dissec
tio is. Thermalis ballon angioplasztika 
alkalmazásának korlátot szab a reste
nosis magas incidenciája (51-70% ). A 
stentek implantációja (G ianturco-Rou- 
bin stent, Palm az-Schatz stent, Wall- 
stent, Wiktor stent, Strecker stent, ACS 
Multi-Link stent stb.) terjedt el legin 
kább az érelzáródás kezelésében. A lkal
m azásuk során csökken a sürgős by
pass m űtétek száma, de a subacut stent 
throm bosis jelentős problém át jelent. 
Előfordulási gyakoriság 1,5% és 8,5% 
közötti a különböző stent típusoknál. A 
stentthrom bosis tipikusan a 4 -7 . nap 
között alakul ki, am ikor a beteget ép 
pen elbocsátják a kórházból, így a m yo- 
cardialis infarktus és halál esélye n ö 
vekszik. Elősegítő tényezők a perzisz- 
táló dissectio, nem  optim ális stent im 
plantáció, angiographia során k im u
tatott thrombus, kisebb koszorúér
lum en,kisebb m éretű stent (<  2,5 m m ), 
bal arteria descendens anterior sten- 
telése, a katéterező nem  kellő tapaszta
lata és az antikoaguláns kezelés nem  
m egfelelő m értéke a beavatkozás után. 
Végül a sürgős coronaria bypass műtét 
jön  szóba,ha az újabb katétertechnikák  
nem  vezetnek eredm ényre. Bypass m ű 
tét indokolt: 1. nagy d issectio  esetén, 2. 
refrakter m yocardialis ischaem ia fenn
állásakor, 3. bal főtörzs (left m ain coro
nary artery) veszélyeztetettsége esetén,
4. a katéterező vélem énye szerint nagy  
szívizom terület veszélyeztetett, 5. nem  
stabil angioplasztika a jó coronaria
áramlás ellenére, 6. hem odinam ikai in- 
stabilitás és 7. persistáló perform áció  
tam ponád nélkül is. A sürgős m űtét ri
zikója nagy, de a késői eredm ények  
kiválóak. Egy felm érés szerint az ötéves 
túlélés a 90%-ot is meghaladta. A m űtét 
során a legtöbb esetben az arteria 
m am m aria internát használják fel a 
revaszkularizációhoz (17-84% -ban). 
Összefoglalójuk végén a szerzők jól 
használható algoritm ust ism ertetnek  
az abrupció okozta koszorúér-elzáró
dás kezelési stratégiájának kiválasztá
sához.

Orosz István dr.

Szervátültetés

A szívátü ltetés ind ikáció i. Knossala,
C. és m tsai (Abt. für H erz-, Thorax- 
und G efäßchirurgie, D eutsches H erz
zentrum , Berlin, N ém etország): 
Dtsch. Med. W sehr., 1 9 9 7 ,122, 1389.

Az Internat. S ocie ty  for Heart and  
Lung Transplantation adatbázisa sze
rint m indeddig  több m int 40 000 
szívátültetést végeztek  és valam ivel 
több sz ív-tü dő transzplantációt. A 
beavatkozás az esetek  felében  pr. di- 
latatív cardiom yopathia m iatt történt 
és 39,5% -ban coronariabetegség v. 
úgynevezett ischaem iás cardiom yo
pathia végstád ium ában. A fennm a
radó 10% b illentyűvitium ok, cong. 
szívbetegség és retranszplantációk  
között oszlik  m eg.

A legfontosabb  kérdés annak az 
eldöntése, h ogy  ki alkalm as orthotop  
transzplantációra? Erre a következő  
szem pontok  figyelem bevételével le 
het válaszolni: 1. H a ez az egyetlen  le 
hetőség  az élet m eghosszabbítására jó  
életm inőséggel együtt azokban a b e
tegekben, ahol enélkü l a túlélés n é
hány hónapnál nem  több. 2. Azokban  
a betegekben, ak iknél sikeres b e
avatkozás után rendes és az életkor
nak m egfelelő életkvalitás várható. 3. 
V égül m ind en  olyan  esetben , ahol ezt 
a betegség sú lyossága indokolja, fi
gyelem be véve a m egfele lő  kevés 
spendert. Á ltalában akkor indokolt, 
ha a várható élettartam  egy  évnél 
rövidebb, e lsősorban  akkor, ha a bal 
kam rai ejekciós frakció a NYHA  
kritérium ok szerint a m axim ális ox i
génfelhasználással (VCLmax) együtt 
csökkent, ahol az u tóbbi 15 
m l/k g/m in -nál kevesebb, ahol az élet
kilátás egy  évnél rövidebb. Em ellett 
kam rai ritm uszavarok (Low n IIIA-V) 
jelentősen  beszűkült balkam ra-m ű- 
ködéssel ugyancsak  javallatát képezik  
a beavatkozásnak, m ivel a várakozó- 
listán tartózkodó betegek  40% -a rit
m uszavar k övetkeztében  m eghal. Az 
ilyen betegek kezelésére k is adag 
A m iodaront javasolnak vénásan  im - 
plantálható autom ata cardioverter- 
defibrillátorral együtt (ICD). Igaz, 
h ogy  ennek  az eredm ényességét to 
vábbi prospektiv vizsgálatokkal kell 
m egerősíteni. A m i a szívelégtelenség  
egyéb form áit illeti, a szerzőknek  az a 
vélem ényük, h o g y  akut m yocarditis- 
ben  és p ost partum  cardiom yopathiá- 
ban csak gon dosan  analizált k linikai

lefolyás alapján lehet transzplantálni, 
akikben néhány hónapon  belü l az 
alapfolyam at progressziója várható.

A prae- és a postoperativ  terápia  
kedvező eredm ényei teljesen eloszlat
ták azt a h itet, m ely  szerint tran sz
plantáció csak b izonyos életkorban  
végezhető; egyszóva l korhatár m a  
m ár nincs. Ö tévesnél fiatalabb gyer
m ekeknél évente 130 átültetést v ég ez
nek  és a kum ulatív túlélés egy év  m ú l
va 72%, két év  m úla 68%. 60 éven  
felü liekben az eredm ények  hason lóan  
alakulnak és itt olyan k ísérőbeteg
ségek  határozzák m eg az élettarta
m ot, m elyek gyógyíthatatlanok: d ia 
betes m ell., érbetegségek , a máj, vesék  
és tüdők  idült b etegségei.

Fix p u lm onalis hypertoniában a 
transzplantáció kontraindikált, h i
szen  az új szívnek  pulm onalis rezisz
tenciát kell lekü zd en i elsősorban ak
kor, ha a transzpulm onalis gradiens 
15 H gm m -nél m agasabb. Ilyen b ete
gekben kom binált, azaz sz ív-tü dő  
transzp lantációtól várható eredm ény, 
am ennyiben  a gyógyszeres kezelés  
hatástalan. Akut pu lm onalis em b óliá 
ban a throm bus organizációjáig taná
csos várakozni. N éhány évvel ezelőtt a 
diabetes m ellitus az abszolút k o n 
traindikációkhoz tartozott, részben  
azért, m ert az anyagcserezavar rom 
lásától és az im m unszuppresszív  terá
pia kedvezőtlen  hatásától féltek, de ez 
m a m ár nem  gond . A bszolútan  ellen - 
javallt florid  in fekcióban  és aktív stá
d ium ban lévő gyom or- és nyom bél- 
fekélyben, a tüdő és máj irreverzíbilis 
b etegségeiben , valam int az elm ezava
rokban. N em  hanyagolható el a b eteg  
pszichés és szociá lis  állapota, m ivel 
m aga a várakozás is rendkívül m eg 
terhelő, akárcsak a postoperativ  szak.

Bán András dr.

A szívátü ltetés k iv ite lezése  és u tó 
kezelése. K nossalla, C., H um m el, M., 
Loebe, M. és m tsai (N ém et Szív
centrum  szív-, m ellkas- és érsebészet, 
Berlin, NSZK): D tsch. Med. W schr., 
1997,122, 1421.

A szerzők  a folyóirat korábbi (nr. 45) 
szám ában m egjelent „A szívátültetés  
in d ikáció i” cím ű  írásuk folytatása
ként foglalják ö ssze  a két tém akört.

A donor k iválasztási kritérium ai a 
szív  esetében  lényegesen  szorosab
bak, m int m ás szerv  esetén . A lapvető
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az EKG és enzim vizsgálatokkal kizárt 
sz ívkárosod ás annak figyelem b evéte
lével, h o g y  az agyi nyom ásfokozódás, 
a hypotherm ia  EKG- és ritm uszavaro
kat okozhat. Kétség esetén  echocar- 
diographia  kívánatos. A szervk ivéte
lig  az agyhalott intensiv k eze lésen  van  
artériás és centrális vénás n yom ás
m érés m ellett, gyógyszeres k er in gés
tám ogatás nélkül. A d opam in  is leg 
feljebb ún. „vesedózisban” adható. A 
m egjelen ő  diabetes in sip idu s elek t
rolit- és volum enkontrollja szük séges.

A szívk ivétel az esetek töb b ségéb en  
m ás szervek  kivételével együ tt tör
tén ik  (m ultiorgan donor). A  szét
o sztá st a hollandiai L eidenben  szé 
kelő EUROTRANSPLANT irányítja. 
(Ref.: Hazánkat! a Bp.-i Transzplan
tációs Klinika diszpécser szolgálatával 
állnak kapcsolatban.) A szívk ivétel 
teljes heparin  hatásban, m ed ian  ster- 
n otom iáb ó l történik. Legutoljára tör
tén ik  az aorta lefogása és a cardiople- 
giás oldat (H TK -Bretschneider-oldat) 
b eadása (3000 m l/8 perc alatt). A  szív  
tú lfeszü lését a v. cava inf. és a jobb  
fe lső  tüdővéna átvágásával érik  el. A 
szívk ivétel in  toto, lehetőség szerin t a 
sz ív tő l m inél távolabbi átvágásokkal 
történ ik . Az ischaem ia ö ssz id eje  4 -5  
óránál n em  lehet több.

A z orthotop  szívbeültetés Low er és 
Shum w ay szerint az aorta és cavák  
izolált kanülálása után a recip iensben  
a pitvarok, az a. púim. o sz lá sk özeli és 
az aorta szívközeli á tm etszésével 
kezdőd ik . Az im plantáció a bal, majd  
a jobb pitvari varrattal, m ajd az a. p u l
m onalis, végül az aorta an astom o-  
sisával végződik. (Ref.: Ma már a 
donor jobb szívfél kímélete céljából a 
jobb p itvari anastomosis helyett a 
cava inferior és superior izolált anas- 
tomosisát készítjük el.) A heterotop  
im plantáció  ma már jelen tőségét  
vesztette , legfeljebb vészh elyzetben  a 
m echan iku s keringéstám ogató rend
szer beü ltetésénél jön szóba. Más 
esetb en  az együttes sz ív -tü d ő  b eü l
tetés lehet eredm ényes.

Az im m unsuppressiv therap ia  a 
szerv(sz ív )k ilökőd és m egelőzésére  
hárm as kom bináción  alapul, am ely  
C iclosporin -A , Azathioprin és G luco
cortico id  m ellett legtöbb h elyen  A nti- 
thym ocytaglob ulin  (ATG) kezdeti 
adásával egészül ki. A szerzők  szám 
szerűen  m egadják az általuk alkalm a
zott gyógyszerek  nevét, adagját, id ő 
pontját, időtartam át. A C iclosporin -A  
sz in tet az első 3 postop erativ  héten

naponta, azután 1-2 hetenként kont
rollálják, am íg a teljes vérből specificus 
assay (m onoclonalis antitest) szerint a 
250-350  ng/m l, vagy nem  specificus as
say (polyclonalis antitest) szerint a 
600-900  ng/m l szintet el nem  érik. 
H osszú  távra a vérszintet az első eset
ben  200 ng/m l, m ásodik  esetben 450 
ng/m l értékre állítják be. Az Azathio
prin adagolása (2 -3  m g/kg/nap) a peri
fériás vér leukocyta szám ától függ úgy, 
h ogy  az 4000-6000/p l között le
gyen.

K ilökődési reakció szívtranszp lan
táció után 3-féleképpen következhet 
be: hyperacut, acut cellu láris és chro- 
nikus form ában.

H yperacut k ilök ődés k özvetlenü l a 
transzplantáció után lép fel és a d o 
norellenes preform ált antitestek  
okozzák. M orfológiailag a transzplan- 
tátum  m élyvörös, haem orrhagiás e l
sz ín eződ ését látjuk acut funkció- 
vesztésse l. Preformált antitestek  je
len létét lym ph ocyta-tox ic itási teszttel 
előre tisztázni kell és 10% -nál na
gyobb  H L A -antitest-károsított T- 
lym p h ocyta  arány esetén  direkt 
cross-m atch  vizsgálat közvetlenü l a 
transzplantáció elő tt elvégzendő. 
H ogy az im m unizáció  rizikója m in i
m ális legyen , vérkészítm ény transz
fúziójánál leukocytafiltert kell h asz
nálni.

Az em elkedő tú lé lési arány és a 
javuló im m unsuppressio  ellenére az 
in fectio  m ellett az acut k ilök ődési 
reactio a fő rizikófaktor. A szívátü l
tetettek  több m int 90% -ánál lép fel és 
az első  hónapban a leggyakoribb. Az 
átlagos kum ulatív gyakoriság az első  
évben 1,3 ± 0 ,7  k ilök őd ési ep izód  
betegenként. A korai felism erés és 
adequat kezelés elsőrendű  fontosságú  
a k özép - és h osszú  távú prognosis  
szem pontjából. A cyclosp orin  alkal
m azása óta a Caves és m tsai által 
1973-ban bevezetett percutan en d o
m yocardialis b iopsia az egyetlen  
m egbízható m ódszer az acut k ilök ő 
d ési reakció diagnózisára. A kezdet
b en  heti, később három havi b iopsia  
lehetővé teszi a k ilök ődés felism erését 
a k lin ikai jelek m egjelenése előtt és a 
b etegek  szám ára is e lv iselhető . Evvel a 
d iagnosztikai m ódszerrel az egyéves 
tú lélés 80% fölé em elkedett. A b io- 
psiák  szám ának csökkentésére non- 
invasiv  m ódszereket dolgoztak  ki, 
m int az echocardiographia és az intra- 
m yocardialis EKG. A szerzők  k lin i
káján m ár szinte k izárólag az utóbbi

m ódszert használják a m űtét során  
beépített telem etriás pacem aker sys
tem a segítségével. Ez akár naponta is 
lehetővé teszi a k ilök őd ési reakció ko
rai felism erését az R hullám  nagyság  
analízisével, sőt akár telefonon  ke
resztül is. A további cellu láris k ilök ő 
dési reakció vizsgálata m ikroszkópos, 
a hum orális k ilök ődés im m unofluo- 
rescencia, k om plem entkötési v izsgá
latokkal történik. A hum oralis k ilök ő
dési reakció az esetek  15-20% -ában  
lép fel. N agy d ózisú  g lucocorticoid , 
OKT-3, C yclophospham id, p lasm a
pheresis a kezelés m ódja. A chronicus 
(vascularis) form ája a k ilökődési 
reakciónak a coronaria sclerosis fel
gyorsult form ájában nyilvánul m eg. 
Ez a fő oka a transzplantált sz ív  késői 
elégtelenségének. A betegek  30-50% - 
a 5 év  után angiográfián  esik  át és d if
fúz, koncentrikus ob iiteráció  ábrázo- 
lód ik  a perifériás ágakon. Az ok m ul- 
tifaktoriális. Oki kezelés jelenleg  
nincs, csak az általános rizikófakto
rok csökkentése és az antianginás 
therapia. V égül retranszplantáció jö 
het szóba.

A nélkü lözhetelen  im m unsuppres
siv  kezelés m iatt a betegek  fokozott 
in fectioveszélynek  vannak  k itéve. 0,5 
in fectio  évente a gyakoriság. 68%-a a 
betegeknek  nem  fertőződ ik , 12% 
egyszer, 11% több ször kap fertőzést. 
Korai (1 hónap on  belü li) in fectiónál 
dom inál a n osocom ia lis  fertőzés (pl.: 
staphylococcusok , G ram -negatív kór
okozók). K ésői (2 -5  h ónap ) fertőzés
nél CMV, p n eu m ocystis  carinii vagy  
gom bafertőzés. Kivételt képez a mu- 
cocutan m egjelenésű  herpes sim plex, 
am i 7 -1 4  nap után jelentkezik. A d o 
nor szívvel átvitt toxoplasm osis az el
ső 3 hónapban fertőz. A vírusinfec- 
tiók  gyakran életveszélyesek , k ilök ő
d ési reakciókat indukálhatnak. Szigo
rúan figyelni kell arra, h o g y  transz
plantált beteg CMV negatív  vért kap
jon.

Gyöngy Tibor dr.

Sebészet

A hasűri fo lyadék  o x igén gyök  ter
m eléséb en  m ért gyu llad ásos válasza  
hasi traum a, in fekció  vagy  bérelzá
ródás után. H einzelm ann, M. és m tsai 
(D epartm ent o f  Surgery, U niversity o f  
Zürich): Am. J. Surg., 1 9 9 7 ,174, 445.
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A szeptikus shockot, a MOF-t és a 
halálhoz vezető  gyulladásos kaszká- 
d ot az endotoxin /lipopolysacchari-  
dok  indítják el és hajtják. A szep szis  
path ogen esiséb en  a reaktív o x igén 
gyökök  is fontos szerepet játszanak. A 
MOF a traum a és a betegségek leg 
végső  szövődm énye.

Gyökök n em csak  m ikrobális in fek 
ciókban k épződnek , hanem  m ind en  
aerob légzősejt m itochondrialis elekt
ron transzport rendszerében, fő leg  a 
phagocytákban  a szövetkárosodás  
vagy  a szövetpótlás nem  infekciózus 
folyam ataiban. Létrejöhetnek a 
N A D PH -oxidase aerob és a xanth in- 
oxidase anaerob útvonalán.

A szerzők összehasonlítják  a g y ö 
kök  term elését sebészeti betegek  h á 
rom  különböző  típusú  szövetkároso
dásában. 25 b etegb en  vizsgálták a hasi 
traum át, intraabdom inális infekciót 
és bélobstrukciót követő  laparotom ia  
közben  a peritoneális folyadékban a 
H b-peroxidációval m ért gyök képző
dést.

A betegeket három  csoportba o sz 
tották: A) Infekciós betegek jó  
kim enettel, B) Trauma vagy obstruk- 
ció utáni betegek  szintén jó ered 
m énnyel, C) Perzisztáló infekció  
okozta és MOF betegek  rossz prog
nózissal. Az intraoperativ gyök  szintje 
m in d  a három  csoportban  egyen lően  
em elkedett a 0. napon , de a 2 -3 . napra  
csökkent. A rossz k im enetelű  csop ort
ban a 4 -5 . nap után ism ét fokozódott.

A szerzők eredm ényei m egegyez
nek a korábbi m egfigyelésekkel, h o g y  
a szövetsérülés u tán i nem  specifikus  
gyulladásos reakció és a MOF bakte
riális infekció m ellett egyéb okokból 
is létrejöhet, továbbá a gyökképződés  
m értéke összefügg  a klinikai kép sú 
lyosságával.

Kollár Lajos dr.

E peútlaesiók  k eze lése laparoscopos  
ch o lecystectom ia  (LC) után. Berg
m an, J. és m tsai (A cadem ic M edical 
Center, Univ. A m sterdam , H ollandia): 
Gut., 1996,38, 141.

A szerzők in tézetükben  1990 és 1994 
k özö tt 53 (16 férfi, 37 nő, átlagéletkor 
47 év) LC folytán  epeútsérülést szen 
vedett betegről szám olnak  be. (Epe- 
útkő vagy  neop lasia  a vizsgálatból k i
záró erővel b írt.) M indegyiküknél 17 
h ónap os nyom on követés történt. A

sérülést 6 esetben  már a m űtétkor  
gyanították, 47 esetben  csak p o st
operative derült ki. 4-féle sérülés 
szerint: A. csoport (18 fő) ductus cy s
ticus vagy  perifériás hepaticus ágak  
sértése és epecsorgás; B. csoport (11 
fő) choledochussértés és epecsorgás;
C. csoport (9 fő) izolált vezetékszűkü
let; D. csoport (15 fő) epevezeték  
transsectio  m iatt szorult újabb en- 
d oscop os vagy  sebészi beavatkozásra. 
A d iagnózist az A., B., C. csoportban  
en d oscop os retrogad ch o ledocho-  
pancreatographiával (ERCP) állítot
ták fel. A D. típusú  sérülés proxim ális 
kiterjedésének tisztázásához percu- 
tan cholangiographiára (PTC) volt 
szükség. Az LC szövődm ény első e l
látása 36 főnél endoscopos (többnyire  
EST nélkül stenteléssel) úton, az A. 
csoportban  16/18, ugyanúgy a B. c so 
porté 5/7, a C. csoporté 3/9 siker rátá
val történt.

Az A. és B. csoportbeli sérülések  
nagy része (80%) en d oscop osan  jól 
kezelhető volt. A legtöbb sikertelen 
ség a stricturán való áthatolás n e 
h ézségéből fakadt. Súlyosabb epeút- 
sérülések  (D. és C. csoport 70% -ában) 
rekonstruktív sebészetet igényeltek. 
Endoscopiát k iegészítő  sebészi be- 
avatkozára hét betegnél volt szükség, 
14 b etegnél percutan vagy  sebészi 
epedrenázsra volt szükség, ö sszesen  
26 b etegnél történt sebészi beavat
kozás. (A. és B. csoportnál 4 főnél és a 
teljes D. csoportnál, m int első  ellátás!)

Az en d oscop os kezelésnek 3 korai 
és 6 késő i kom plikációja volt. 2 beteg  
elhunyt (de nem  az ERCP m iatt). A 
sebészi k ezelésnél 8 kom plikáció ad ó
dott. A korai postoperativ fázisban  
történő reconstructiv  sebészi beavat
kozás több szövődm énnyel járt, m int 
az elektív reconstructiók .

A d iagnózis az LC utáni epeút- 
sérü léseknél izolált stricturánál n é
hány hét látenciával elég egyértelm ű  
(icterus, cholestaticus m ájenzim  
em elkedés, szűkület felett vezetékd i
latáció az U H -on), de nehéz lehet 
epeszivárgásnál a tünetek aspecifikus  
volta vagy  hiánya miatt. A d iagnózist 
korán kell ezekben  az esetekben felál
lítani, m ert 3 -5  nap alatt ileus, p eri
tonitis, sepsis alakulhat ki. A betegek  
több m int 50% -ánál általános gyen ge
ség, láz, jobb felhasi fájdalom , U H -gal 
észlelt folyadékgyülem , m ájenzim - 
em elkedés fordult elő. A folyadék- 
gyülem et aspirációs tűbiopsiával el 
kell d ifferenciálni (abscessus vagy

bilom a?), m ajd ERCP-t kell végezn i. 
Korai d iagnosztikus laparatom iát sé 
rülés azonosítása nélkül nem  aján
lanak.

Az A m sterdam i A kadém iai O rvosi 
Centrum ban alkalm azott d ia g n o sz
tikus algoritm us: 1. gyan ított epeúti 
sérülés: ultrahang. 2. D ilatatio vagy  
folyadékgyülem : ERCP. A) m in or epe- 
útsérülés: stent. 6 hétre, illetve B) fő 
epeútsérülés vagy  vezetékszűkület: 
stent. C) teljes vezeték  transsectio: 
percutan drain. Ha fő ep eútsérü lésnél 
ERCP nem  sikerül: PTC és drainage a 
lyuk  esetében , h epaticojejunostom ia  
stricturáknál. A betett stent 6 hét m ú l
va eltávolítandó (teljes stran ssectió -  
nál csak 12 hét m úlva). Ha a stent 
után m ég sten osis persistál, 1 éves 
stent behelyezése. Ha nincs m ár ste
nosis a hat hét után, elég a n yom on  
követés. A 2 -3  havi stentelés u tán  a 
transsectio  végleges m egoldása elek 
tív  hepaticojejunostom ia.

Összefoglalás: Az epeútsérülések  
ellátásában a m ultid iscip linaris m eg 
közelítés és kezelési a lgoritm usok  fel
állítása szükséges a helyi le h e tő sé 
geknek  m egfelelően .

Lukács Miklós dr.

Perinatalis kérdések

A retardált m agzatok  p erin a ta lis  
kim enetele: kü lön böznek-e a h ip e r 
tón iá s és n orm oten siv  terhességek?
Piper, J. M. és m tsai (D epartm ent o f  
O bstetrics and G ynecology, 7703  
Floyd Curl Drive, San A ntonio , TX  
78284-7836, USA): Obstet. G ynecol., 
1996,88, 194.

A szerzők  15 év  alatt 11227  n em  cu 
korbeteg terhes, a terhesség i kornak  
m egfele lőn él k isebb  sú lyú  ú jszü lö ttét  
vizsgálták , akik az ö sszes 83 154 sz ü 
lés 13,5% -át tették  ki. A h yp erten siv  
és n orm oten siv  terhesek  m agza ta i
nak m orbiditása és m orta litása  k ü 
lön b özött. A perinata lis m orta litás  
sz ign ifik án san  gyakoribb volt a n o r
m oten siv  (30,3% ), m int a h yp erto -  
niás (18,7% ) anyák k oraszü lö ttei 
k özött. Term inusban a h yp erton iás  
terheseknek  volt sz ign ifik án san  n a 
gyobb  (4,6% ) a m orta litásuk , m in t a 
n orm otenzívek nek  (1,9% ). M ind  a 
kora-, m ind  a term in usbeli szü lések  
gyakrabban történ tek  császárm et
szésse l a hyperton iásokn ál, m in t
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n orm oten zívek n él. A h yp erton iások  
k oraszü lése ib en  a p erinata lis m or
talitás 39% -kal csökkent, a term in u s
ban v iszo n t a perinatalis m orta litás  
k étszeres volt.

A retardált koraszülöttek  p erin a
talis m ortalitása szign ifikánsan  gya
koribb a norm otenzív  asszonyoknál. 
Ezzel ellentétben  a hypertoniás anyák 
retardált m agzatainak perinatalis ha
lá lozása a term inusban gyakoribb, 
m int a norm otenzíveké.

Jakobovits Antal dr.

P erinata lis m orb id itás idü lt hyper- 
ton iáb an . M cCowan, L. M. E. és m tsai 
(D epartm ent o f  O bstetrics and  
G ynaecology, 2nd Floor, N ational 
W om en’s H ospital, Claude Road, 
A uckland 3, Új-Zéland): Br. J. Obstet. 
G ynaecol., 1996,703, 123.

A szerzők  155 idült hyperton iás asz- 
szon yt tanulm ányoztak, akik d iasto- 
lés vérnyom ása a terhesség 20. hete 
előtt a 90 H gm m -t m eghaladta, vagy a 
terhesség  előtt esszenciá lis hyper- 
toniájuk  volt. R árakódásos prae- 
eclam psiának  azt az idült hypertoniás  
terhest tartották, akinek m ég  0,3 g/24  
órás fehérjevizelése is volt. R árakódá
sos praeeclam psia nélkül az idült hy
p erton iások  10,9% -ának retardált 
m agzata volt, az átlagos nép ességben  
a gyakoriság 4,1%, nem  volt gyako
ribb náluk a koraszülés v a g y  perina
talis veszteség. Súlyos hyperton ia  
(d iasto lés vérnyom ás > 1 1 0  H gm m ) a 
terhesség  20. hete előtt a gestatiós  
korhoz viszonyítva k is sú lyú  m agza
tok  szü letésének  veszélyével társul, 
gyakoribb a 32. hétnél korábbi szülés  
és a rárakódásos praeeclam psia. A 
rárakódásos praeeclam psiás terhe
sekn ek  leggyakoribb a perinatalis 
m orbiditásuk.

Jakobovits Antal dr.

M egjóso lható -e a m ak roszóm ia  és 
a vá ll dystocia , va lam int m ege lőz
h e tő -e  a szü lési trauma? G onen, R. és 
m tsai (D epartm ent o f  O bstetrics and 
G ynecology, Bnai Z ion M edical 
Center, 47 G olom b Street P. O. Box 
4940, Haifa, 31048, Izrael): Obstet. 
G ynecol., 1996,88, 526.

A vá ll dystociával szövőd ött terhesség  
szám os pred iszponáló tényezője k ö 

zött a legnyilvánvalóbb  a m akro
szóm ia. A m akroszóm ia klinikai 
és/vagy  ultrahanggal történő kóris- 
m ézésének  lehetősége korlátolt. A 
szerzők in tézetében  14 hónap alatt 
4480 szü lés volt. Ezek között 23 
(0,5%) a sszon y  m agzata m akroszó- 
m iás volt és közü lük  17 szült hüvelyen  
át. A  17 k ö zü l 6 (35%) asszonynál a 
hüvelyi szü lés váll dystociával és egy
nél p lexus brachialis sérü léssel kom p- 
likálódott. A váll dystocia  teljes gya
korisága 2%, a többség (93%) 4500 g- 
nál k isebb  újszülöttnél fordult elő. 
T izenegy  (0,2% ) újszülöttnek  a p le
xus brachialis sérülése tartós volt és 
39-nek  izolált kulcscsonttörése volt. A 
9 fejvégű szü lés k özü l 6 p lexus bra
chialis sérü lés váll dystociával társult.

A szerzők vélem énye m egegyezik az 
általánossal: a m akroszóm ia előrejelzé
sének lehetősége korlátozott. Az ultra
hang a k linikai becslés pontosságát 
csak kevéssé javította. Mivel a váll dys
tocia és szülési trauma a legtöbbször 
nem  m akroszóm iás újszülötteknél for
dul elő, ezeket m egelőzni gyakorlatilag 
lehetetlen.

Jakobovits Antal dr.

V áll d ystoc ia . Pedersen, D. E., Kris
tiansen , J. D. (D epartm ent o f  O bs
tetrics and  G ynecology, O dense U ni
versity  H ospital, O dense, Dánia): Acta 
Obstet. G ynecol. Scand., 1997, 76, 
Suppl., 99.

A szerzők klinikájukon 1991-1993 
között 72 váll dystocia esetet észleltek 
és 216 kontrollal hasonlították össze. A 
váll dystocia után született gyermekek  
szignifikánsan nagyobb súlyúak (4129 
vs. 3472 g) és hosszabbak (54 vs. 52 cm ) 
voltak. A m éhösszehúzódások serken
tésére gyakrabban használtak (44% vs. 
28%) oxitocint. Az anyák alacsonyab
bak és nagyobb volt a tehesség előtti 
súlyuk és a súlygyarapodásuk a terhes
ség folyam án. A terhesek gyakrabban 
voltak m ultiparák. A váll dystocia ve
szélyes történés és súlyos komplikáció 
az anyára és magzatára egyaránt.

Jakobovits Antal dr.

Rheumatologia

A b ip h osp h on at-k eze lés aktuális 
helyzete . Hofbauer, L. C., Gärtner, R., 
H eufelder, A. E. (M edizin ische K linik

der Ludw ig-M axim ilians-U niversität, 
Z iem ssenstr. 1. 80336 M ünchen, 
NSZK): D tsch. Med. W schr., 1 997 ,122, 
835.

A b iphosphonatokról (BP) Fleisch  
tanulm ánya óta (1969) tudjuk, h ogy  
csontokra ható -  osteotop  -  anyagok. 
K ezdetben csak a Paget-kór és a tu 
m orasszociált hyperkalcaem ia k eze
lésére használták, m a már a BP-okat a 
k ülön böző  osteop orosisok  gyógy ítá 
sában is alkalm azzák.

A BP-ok p irofoszfátból (P-O-P) 
szárm aznak, m elynek  k özp on ti O2 

atom ját C atom ra cserélték (P-C-P). A 
BP-ok erős csontspecificitását a hyd- 
roxilapatithoz való nagym értékű  affi
n itása  m agyarázza. Az egyes k ész ít
m ények  k özötti gyógyszertan i kü
lön bség  a m olekulák  hosszában, k é
m iai összetételéb en  és az oldalláncok  
térbeli szerkezetében keresendő. A BP 
készítm ények  relatív hatékonyságát 
az alapvegyülethez, az etidronáthoz  
viszonyított antiresorptiv hatás sze
rint adják m eg.

A BP-ok szintetikus anyagok, m e
lyeket a term észetben  edd ig  nem  
tudtak  k im utatni. Orális alkalm azás 
esetén  a felszívódó m ennyiség, a b io 
hasznosításuk  0,5-10%  között m ozog  
és nagy  egyéni különbségeket mutat. 
A felszívódás elsősorban a vékonybél 
proxim ális részén történik  passzív  
diffúzióval. A serum ban m ért felezési 
idő 30 p erc -2  óra között van. A  b e
adott dosis 30-70% -a az első  átha
ladás alatt lerakódik  a csontokban  és 
a m aradék változatlan form ában k i
ürül a v izelettel. A BP-veseclearance  
értéke prim er glum erulusfiltráció  
m ellett további tubularis secretiora  
utal. A kezdeti, csontrendszerbe való  
felszívódás okozta serum clearance-et 
k övetően  a csontátépülési folyam atok  
során folyam atosan BP szabadul fel. 
Az egész testre vonatkozó felezési idő  
em b ernél az 1 évet is m eghaladhatja.

A BP-ok fő tám adáspontjai az os- 
teoclastok . A hatásm echanizm us  
részleteiben  m ég nem  tisztázott. A 
BP-ok adása a csontresorptio  csök 
k enéséhez vezet. Az osteoclast és 
osteob last tevékenység szoros kap
csolata folytán , csekély m értékben  
ugyan, a csontképzés is csökken, 
összességéb en  azonban a csonttöm eg  
növekedése jön létre. Egyes in  vitro  
kísérletek  b izonyos osteob last func
tio , valam int a m ineralisatio  fokozó
dását írták le.
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A BP-ok celluláris hatásai: az osteo- 
clast-képződés csökkenése, az osteo 
clast aktivitás gátlása, valam int az 
osteoclastok  életidejének  a m egrövi
dítése.

A BP-ok m inden  fokozott osteo- 
clast-aktivitással járó csontanyag
csere-betegségben  javalltak. A BP-ok 
klinikai alkalm azása ed d ig  N ém et
országban csak a tum orasszociá lt hy- 
percalcaem iára és a Paget-kór kezelé
sére korlátozódott. Az u tóbbi években  
azonban k linikai tanulm ányok  során  
a BP-ok a steroid okozta, ill. a p ost
m enopausalis osteop orosis th.-ban is 
hatékonynak b izonyultak  és így  szá
m os országban ezen  ind ikációs terü
leteken is engedélyezték  a haszná
latukat. (Az etidronát és alendronát 
használatát a p ostm en opau salis o s
teoporosis kezelésében  időközben  
N ém etorszában is engedélyezték .)

Indikációk: Tumor okozta  osteo ly
sis és hypercalcaem ia. A szolid  tu 
m orok egy  része (bronchus-, em lő-, 
ill. prostatacc.) és a lym ph om ák  os- 
teotrop citokinek term elése révén  
kóros osteoclast aktivitás fokozódást 
okozhatnak és így n eh ezen  befolyá
solható hypercalcaem iához vezethet
nek. A k lin ikai képet ezen  daganatok  
előrehaladott állapotában a csigolya-, 
ill. a törzsközeli o steo lysisek  és ezek  
szövődm ényei (pathologiás törések, 
idegcom pressio, chr. fájdalom ) ha
tározzák m eg. A tum oros osteolysisek  
és hypercalcaem iák kezelésére Né- 
m etoszágban a clodronatot en gedé
lyezték. Kizárólag tu m oros hypercal
caem ia kezelésére fenntartott szer a 
pam idronát, am ely újabb tanulm ány  
szerint em lőrákos betegekb en  csök
kenti a progressziót és a m ár m eglévő  
csontm etastasisok  szövődm ényeit.
1996. ok tóber óta N ém etországban  az 
ibandronát is engedélyezett iv. infusio  
form ájában. A BP-ok hatékonysága a 
csontm etastasisok  ellen i prevenció
ban m ég nem  bizonyított.

Plasmocytoma (MM). A MM jel
legzetes és jelentős szövődm én ye az 
osteo lyticus csontlaesio . A  m yelom ás 
betegek 20-30% -ában található hy
percalcaem ia a dg. felállításakor. Egy 
placebokontrollált, kettősvak  tanul
m ány szerint a pam idronát és a clod- 
ronat egyaránt hatékonynak  b izo 
nyult a p lasm ocytom a kezelésében, 
de az etidronát nem!

Paget-kór. A P aget-kórban nagy
m értékű osteoclastos cson tfe lsz ívó
dás, majd ezt követően  koordinálat

lan csontképződés áll fenn. Klinikai- 
lag a csontdeform itások , path, töré
sek, fájdalom , ill. a kom presszió  által 
elő idézett neurológiai tünetek  állnak  
az előtérben. A BP-ok (etidronát és 
pam idronát) az első  választandó szer
ré váltak a Paget-kór kezelésében . A 
BP-ok adását m ind en  esetben  Ca-the- 
rapiának kell követni. Újabb m ulti
centrikus tanulm ány szerint az alend
ronát jobbnak b izonyult az etidronát - 
tal szem ben és hasonló pozitív  tapasz
talatokat nyertek a tiludronáttal is.

Primaer osteoporosis. A m en o
pausa után k ialakuló fokozott osteo- 
clast-aktivitás alapján kezdték  m eg a 
p ostm en opau salis osteoporosisban  a 
BP-ok therapiás és profilaktikus al
kalm azását. Eddig az etidronát, clod- 
ronat, pam idronát, risedronat, ill. a 
tiludronát kezelés b izonyult hatásos
nak a csontleépü lés gátlásában. A BP- 
therapiával kapcsolatos kérdések -  az 
ú jdonképződött cson t b iom echanikai 
m inőségét illetően , a BP kezelés fel
függesztését követő csontsűrűségvál
tozást illetően , valam int a BP-ok eset
leges hatásfokozódását illetően , ha 
ösztrogén nel együtt alkalm azzák -  
m ég nem  nyertek választ.

Öt éven át adott, cik likus etidronát 
therapiát vizsgáló  tanulm ány a törési 
arány szignifikáns csökkenését és a 
csontsűrűség n övekedését írta le. Ha
so n ló  eredm ényekről szám oltak  be az 
alendronát kezelés kapcsán  is. íg y  az 
alendronát és etidronát az ösztro- 
génkészítm ények  m ellett therapiás 
alternatívát jelentenek  olyan nőknél, 
akiknél az ösztrogéntherapia kontra
indikált (m am m acc.,u teruscc.).

Secundaer osteoporosis. A glucocor
ticoid  kezelés során gyakran fellépő os- 
teoporosisra a kórosan fokozott csont
leépülés jellem ző. Habár a BP-ok ezen  
osteoporosis form ában elm életileg ha
tásosak, ebben a betegségcsoportban  
eddig m ég kevés vizsgálat történt, kis 
betegszám m al. A BP-therapiát N ém et
országban a steroid okozta osteoporo
sisban m ég nem  engedélyezték.

Egyéb csontbetegségek. A kevés 
rendelkezésre álló adat szerint a BP- 
kezelés sú lyos fibrosus dysplasiában  
javulást idézett elő , a heterotop  o ssi
ficatio m egelőzését illetően  ellent
m on d ásos eredm ények születtek, a 
prim aer és tertier hyperparathyreoi
d ism us kezelésében  m ég nem  en gedé
lyezték  a BP-ok adását.

R heum atoid  arth ritisb en  3 éve 
ran d om izált, k ettősvak  k ísér let pa-

m id ron átta l a cson tsű rű ség  e m e lk e 
d ését igazo lta , de nem  b efo ly á so lta  
az ízü le tek  rad io lóg ia i elvá ltozása it  
és a b e teg ség  aktiv itását. E gyes e s e 
tekben  a k lin ik a i és laborleletek  d rá
m ai javu lásá t észle lték  G aucher-kór- 
ban, id iop a th iá s h yperp hosp hata-  
siában , o steo g en esis  im perfectában  
és k on gen . ery th rop oeticu s p orp hy-  
riában.

Mellékhatások. Á ltalános m ellék 
hatások: a BP-ok helyes alkalm azás 
esetén  kevés m ellékhatással járnak. 
Parenteralis alkalm azás esetén , túl 
gyors infundáláskor a vérben Ca-BP  
kom plexek  k épződnek  és ez akut 
vesee lég te len ségh ez vezethet. Tum or 
okozta hypercalcaem ia kezelése so 
rán, k ü lö n ö sen  diureticum  alkalm a
zása m ellett, á tm eneti hypocalcaem ia  
léphet fel. Etidronát és pam idronát 
nagy d ózisú  adása esetén  b izon yos  
csontrégiókb an  osteom alatiát é sz le l
tek.

A BP-ok csontbeli fe lh a lm ozó 
dásának  h o sszú  távú hatása em b er
b en  m ég  nem  ism ert. A rendelkezésre  
álló á llatk ísérletek  és k lin ik a i-ep id e
m io lóg ia i adatok nem  utalnak car- 
cinogen itasra . Specifikus m ellék hatá 
sok: A z etidronát iv. adásakor át
m en eti fém es szájíz jelentkezhet, 
pam idronát therapia kezdetekor p e 
d ig nem ritkán  lázas reakció lép  fel, 
m ely  a k ezelést korlátozhatja. Ä BP- 
ok  aspyrinérzékeny, asthm ás b e te 
geknél asthm ás ep izódot válthatnak  
ki. G astrointestinalis m ellék h atáso
kat fő leg  az a lendronát és p am id ro 
nát esetéb en  írtak le.

A kb. 475 000 beteg közü l, akik
1996. m árciusig  világszerte a lendro-  
nátot kaptak, összesen  1213 esetb en  
észleltek  m ellékhatást, ezen  b elü l 199 
b etegn él a nyelőcső volt érin tett 
(16% ). Az en d oscop osan  dokum entált 
elváltozások  a gyakoriság sorrendjé
ben: ulcerativ, ill. erosiv  oesoph agitis, 
dysphagia, refluxoesophagitis, n yelő 
csővérzés, strictura.

Kontraindikációk.
abszolút:
terhesség, szoptatás -  összes BP
u lcusbetegség  -  pam idronát
org. vagy  functionalis  

nyelőcsőbetegség  -  alendronát 
relatív:
vesee lég telen ség  -  összes BP
friss cson ttörés -  etidronát

A BP-ok a m etabolikus cson tb eteg
ségek k ezelésében  k iem elkedő je le n 
tőségűek . Az utóbbi időben  alkalm a
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zási területük a klasszikus in d ik á c ió 
kon  k ívül (tum orasszociált hypercal
caem ia és osteolysis, Paget-kór) k ib ő 
vü lt a postm enopausalis o steop orosis  
kezelésével. Lényeges azonban, h o g y  a 
BP-ok h osszú  távú hatásai m ég  nem  
ism ertek . A további fejlődés célja  m a
gaspotenciálú , orálisan alkalm azható  
és m ellékhatás szegény BP k ész ítm é
nyek k lin ikai kipróbálása és teszte lé
se.

Bene Éva dr.

Pszichiátria

V ezető  v ilág lapok  a m a o rv o sá t ér in 
tő  kérdésekről. A depresszió  és k eze
lé se  N ém etországban. (Szerkesztő 
ség i cikk): Der Spiegel, 1997, 49, 234.

[Ref: A cikkhez három kép tartozik, 
amelyek prominens depressziósokat 
ábrázolnak. Ezek: Van Gogh a festő, 
Hemingway az író és Merilyn Monroe 
a színésznő.]

A depresszió korunk b etegsége , 
ráadásul egy  kam éleon, am elyet 
m aszkok  ezrei fednek. M inden  ötöd ik  
európai em bernek van életéb en  leg
alább egy  olyan időszaka, am ikor ke
zelésre szoru ló depresszióban  szen 
ved . A depressziósok m o n o to n  han
gon  szám olnak  be a belső  ürességről, 
az energia, az érdeklődés és az élet
öröm  elvesztéséről, az em b eri kap
csolatok  fenntartásának k étség b e
esett kísérletéről, végül v issza térő  ö n 
gyilk osság i gondolatokról.

A m a 85 éves svájci pszichiáter, 
R oland Kuhn 1939-ben lett főorvos a 
svájci M ünsterlingenben lévő  p szi
ch iátriai klinikán. Ő volt az e lső  or
v o so k  egyike, aki 41 évvel ezelőtt, 
1959 őszén  először próbálta a dep
ressz iós betegeinek panaszait hatásos  
gyógyszerrel kezelni. Az akkor h asz
nált gyógyszer neve Im ipram in  
(Tofranil, G 22355, gyártó cég  a svájci 
G eigy gyógyszergyár). A z e lkövetk e
ző héten  lesz egyébként a n ém etor
szági Frankfurtban egy  p szich iátria i 
kongresszus, ahol az idős, de sze llem i
leg  friss Kuhn professzor tartja az ü n 
nep i előadást. A depresszív b etegsé
gek  kezelésében  tehát 1957-ben  kez
d őd ött m eg egy újabb fejezet. Addig  
ezeket a betegeket a legváltozatosabb  
m ód on  és m ódszerekkel (óp iu m m al, 
bróm m al, m eleg fürdőkkel, elektro- 
sokkal) próbálták kezelni. K uhn pro
fesszor m a is lelkesedéssel b eszé l az

akkoriban elért eredm ényekről. A 
gyógyszer  azután gyorsan elterjedt az 
egész világon . Majd m egszü lettek  
újabb pszichofarm akonok  is, k ö zö t
tük a Librium  és a Valium. Ú gy  tűnt, 
h ogy  m ind ezek  az o lcsó  szerek m in 
denféle terhelő, veszélyes vagy  n yo
m asztó  le lk i tartalm akat gyógy ítan i 
tudnak. Időközben  N ém etországban  
közel 300 pszichofarm akont, k ö zö t
tük 100 antidepresszívum ot lehet már 
kapni. U gyanekkor a világ  gyógyszer-  
gyáraiban már az an tidepresszívu- 
m ok  n egyed ik  generációján  d o lg o z
nak. Ezen szerek kétségtelenül hatá
sosak, de ennek ellenére N ém etország
ban szokás a pszichofarm akonokról 
kritikusan  nyilatkozni, fő leg  ezen  sze 
rek m ellékhatásai m iatt, am elyek  k özé  
a kóros gyógyszerfüggőség  is h ozzá
tartozik. A kritikusok közé tartoznak  
általában a p szichológusok  és a ter
m észetgyógyászok , ak iknek egyéb 
ként n em  áll jogában gyógyszereket 
felírni. Ö sszességében  m a kétszer an 
nyi pszichofarm akont rendelnek, 
m int tíz évvel ezelőtt. A szerek  so 
kaságának m agyarázata az, h ogy  
k özü lük  egyesek  az alvást, m íg  m ások  
a hangulatot javítják, vagy  a m otivá 
ciókat serkentik. V alóságos m űvészet  
ezért eg y  betegnek  a legm egfelelőbb  
antidepresszívum ot rendelni. Ezen  
szerek  éves forgalm a N ém etor
szágban  évi 250 m illió  m árka, m íg  
világszerte  eléri a 6 m illiárd  m árkát. A 
d ep resszió  gyógyszeres k ezelésének  
b evezetése  óta lényegesen  csökkent 
azon betegek  szám a, akik kórházi 
kezelésre szorulnak. A kórházi kezelés  
a m últban  hónapokig, sőt évekig  is 
eltarthatott. Az antidepresszívum ok  
legújabbikái közé tartozik  a Prozac, 
am elyn ek  szedése fő leg  az USA-ban  
szin te divattá vált. U gyanekkor  
N ém etországban  inkább a term észet  
patikájából szárm azó gyóg y n ö v én y 
ből, a H ypericum  perforatum ból 
szárm azó, nem  receptköteles szerek a 
divatosak, m elyek éves forgalm a az 
elm últ évben  elérte a 120 m illió  m ár
kát. A  pszichiáterek és a p sz ich o ló g u 
sok  legnagyobb  öröm ére azonban  a 
d ep ressziók  enyhe form ái b izonyos  
időn  b elü l m aguktól is elm úlnak.

Dervaderics János dr.

S zeroton in  szindróm a. A szelek tív  
szero ton in  ú jrafelvétel-gátló szerek  
p oten ciá lisan  sú lyos m ellékhatása .

Schlienger, R. C., Shear, N. H. 
(D ivision  o f  C linical Pharm acology, 
Rm. E-240, Sunnybrook H ealth Scien
ce Centre, 2075 Bayview  Ave. Toronto, 
Ont. M4N 3M5 Canada): D eutsche  
M edizinische W ochenschrift, 1997, 
122, 1495.

1960 óta ism erik  azt a klinikai sz in d 
róm át, am ely kü lön féle  gyógyszerek  
m ellékhatásaként léphet fel és am ely
nek a lényege a szeroton in  rendszer  
túlstim ulációja. Ez a tünetegyüttes az 
új, szelektív szeroton in  újrafelvételt 
gátló szerek (SSRI), ill. szerotoninerg  
készítm ények hatására egyre gyako
ribbá válik. K ü lönösen  akkor nagy a 
kialakulás va lósz ín űsége, ha több  
olyan gyógyszert kap valaki, am ely a 
szerotonin  rendszert aktiválja. E lő
ször a nem  reverzibilis, nem  szelektív  
M AO-gátlók hatására írták le, m ost  
viszont az SSRI szerek váltják leg in 
kább ki. Ism eretes, h ogy  ezek  a szerek  
kevés m ellékhatással bírnak, a b ete
gek jól tolerálják őket és indikációs  
területük is nagyon  széles, nem csak  a 
depresszív spektrum  kórképeiben  al
kalm azzák őket, hanem  különféle  
szorongásos állapotokban és kény
szerbetegségben  is. N em csak  a 
klasszikus antidepresszív  szerek és a 
SSRI készítm ények  interakciójaként 
léphet fel szeroton in  szindróm a, ha
nem  lítium , C arbam azepin, Triptofan, 
sőt egyes opiátok, levadopa, ill. ergo- 
tam in készítm ények  és a SSRI-ok in 
terakciója következtében  is.

A szindróm a tünetei: ataxia, m io- 
klónus, h iperreflexia, rigor, tremor, 
erős nyugtalanság és zavartság. E lő
ször a v ise lk ed és és a tudatállapot 
változik m eg, ezt általában az alap
betegség sú lyosbodásaként értékelik  
és m ég tovább em elik  a gyógyszer
adagokat. Gyakori a h iperterm ia, ez 
az egyik, potenciá lisan  halálos sz ö 
vődm ényform a. H allucinációk , d elir i
um , kóm a is kialakulhat, az izom m ű 
ködési rendellenességek  akatiziáig is 
fokozódhatnak. Szom atikusán a krea- 
tinkináz veszélyes felszaporodása, 
intravaszkuláris -  d isszem inált -  ko- 
agulopátia, vese- és m ájm űködési za
var, rhabdom yolysis jöhet létre.

Á ltalában szero ton in erg  szer d ó 
zisnövelése va g y  m ás, szeroton in t  
potenciá ló  szer hozzáadása  után m u 
tatkoznak a tün etek , rövid  időn  belü l 
(az esetek  felében  két órán és csak  
25% -ban egy -k ét n apon  belü l, 25%- 
ban m ég az e lső  n apon ). A d iagnózis
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n em  k önn yű , h ason ló  tüneteket szá 
m os k lin ikai kép (en cep h a litis , kata- 
tón ia , h yperthyreosis, m alignus  
n eu lep tik u s szindróm a stb., ill. töb b 
féle in toxikáció , pl. lítiu m tú lad ago 
lás, k okain -, sza lic ilá tm érgezés stb.) 
okozhat. A patom echan izm u s nem  
te ljesen  ism ert, de a kard inális k ór
n em ző  folyam at a szeroton in  m eny- 
n y iség i és funkcionális tú lten gése. Az 
állapot gyakorisága nem  ism ert, 
nyilvánvaló , h ogy  az esetek  egy  része  
rejtve m arad.

A terápiában fontos a szeroton in- 
erg szerek abbahagyása, m ajd ben zo-  
diazepinek , lázcsillapítók , esetleg  kül
ső hűtés következik, szükség lehet in 
tenzív  ellátásra is.

[Ref.: M int a szindróma biokémiáját 
és farmakológiáját részletesen leíró 
cikkből kitűnik, néhány tucat az egy
értelműen kórismézett és leírt esetek 
száma. Megkell említeni azonban, hogy 
a SSRI-ok és más modern antidep- 
resszív szerek számos más, gyakoribb, 
de ugyancsak nehezen felismerhető és 
eredetében bizonyítható mellékhatása 
is van. A klinikumban e szerek függősé
gét okozó hatását látjuk. Ennek oka a 
hosszú időn át tartó és nagy dózisú 
adás. A különböző konszenzus javasla
tok minimum 1-2 évre teszik e szerek 
adásidejét, mert elhagyásuk az esetek 
nagy részében szinte azonnali vissza
esést okoz, különösen pánikszindrómá
ban -  holott az ezzel foglalkozók nagy 
sajtó- és tv-reklámjaiban arról van szó, 
hogy a megfelelő gyógyszerelés a kelle
metlen tüneteket hetek alatt „elfújja”, a 
betegek, sokan a depressziósokra is 
mondják, hetek alatt „meggyógyulnak”. 
A SSRI-ok valamiféle hipomán állapo
tot tartanak fenn, sok betegen hasonló 
kognitív és emocionális jelenségekkel, 
mint amilyenek a „puha” kábítószerek 
hatására láthatók. Nyilvánvaló, hogy 
súlyos és egyértelmű kórállapotokban e 
szerek mellékhatásai elfogadhatók, 
azonban az indikációk állandóan tá
gulnak, a „korszerűtlenné vált”, ill. 
„megszűnt”  neurózis jelei ma pánik
szindrómaként jelentkeznek (gyak
ran nikotin-, koffein- vagy theobromin- 
abusus, esetleg alkohol és banális 
gyógyszer közötti interakció, ill. „rek
reációs” droghasználat (cannabis, ko
kain stb.) közreműködésével, és akkor a 
diagnózis egyfajta „posztmodern” stig
mává változik, a gyógyszerelés abba- 
hagyhatatlan. Remélhetően a jövőben 
az ilyenfajta mellékhatásokra jobban f i 
gyel a kutatás, hiszen ezek a problémák

még a nagy tapasztalatú szakorvosok 
praxisában sem tisztázhatók, csak érzé
kelhetők.]

Buda Béla dr.

A z A lzheim er-kór d iagn óz isa  és k eze
lése . Small, G. W. és m tsai. JAM A, 1997, 
278, 1363.

A z A lzheim er-kór (AK) a dem enciát 
okozó  betegségek közü l a leggyako
ribb. Az USA-ban kb. 4 m illió  em bert 
érint. Az AK leggyakrabban az élet 
későb b i fázisában képződ ik , általában  
60 év  körül, bár egyes ritka esetekben  
korábbi kezdés (30 év  körül) is e lő for
dul. A betegség progressziója lassú és 
folyam atos, a beteg a tünetek m egje
lenését követően  általában 8 -1 0  éves 
életkilátással rendelkezik . Az AK pre- 
valenciája 65 év fö lött 6-8% . A preva- 
lencia  60 év fölött m in d en  5 éves kor
csoportban  duplázódik , vagyis 85 év  
fö lött közel 30%. AK elsődleges rizi
kófaktorai a kor és a családi h a lm o
zódás. G enetikus m utatóik  az 1 ,14-es, 
21-es k rom oszóm ákon  ritka és korai 
jelentkezésű  fam iliaris form ákhoz v e 
zetnek. Az apolipoprotein  E-4 (APOE- 
4) alléi a 19-es k rom oszóm án  viszont 
a k ésőn  jelentkező, de gyakori AK 
fontos rizikófaktora.

Egyéb lehetséges rizikófaktorok: 
fejsérülés, férfinem , alacsonyabb kép
zettség i szint. L ehetséges, de nem  iga
zolt protektiv faktorok az oestrogen  
kezelés és non-steroid  gyu lladáscsök
kentők  alkalm azása. Ha figyelem be  
vesszü k  az orvosi és ápolási ö sszkö lt
ségeket, akkor 100 m illiárd  dollár az 
AK költsége.

A m em ória  rom lása a betegség leg
koraibb fázisában jelentkezik: tanulá
si zavarok, nem  k ép es az em lékké
peket felidézni néhány perc m úlva. 
Egyéb kognitív  károsodások: az apha
sia, apraxia, tájékozódási zavar, v i- 
suospatia lis dysfunctio . A kognitív  
károsodás a napi életet különböző  
m ó d o n  érintheti.

Például nem  képesek elkészíteni az 
ételt, intézni anyagi dolgaikat, a telefont 
használni, autót vezetni. Ezek az első  
jelek. Depressio és a dem entia könnyen  
összetéveszthető egym ással. Az elkülö
nítésük dignosztikai probléma, ugya
nis az AK-ban gyakori a depressiós tü 
netek kialakulása. Az esetek 90%-ában 
a d iagnózis fizikális és psychiatriai 
vizsgálatok alapján felállítható.

Functional A ctivities Q uestionnaire  
és a Revised M em ory azok a tesztek, 
am elyek seg ítségével felism erhető  a 
m em óriazavar, a tanulási k ép esség  
hiánya stb. Szintén  ajánlott a M ini- 
Mental State E xam ination  (MMSE).

Laborvizsgálatok, CT, esetleg  MRI 
(az MRI-n látható fehérállom ány- 
elváltozások) n incsen ek  kapcsolatban  
a dem entiával, bár néhányan ezeknek  
túl nagy jelen tőséget tulajdonítanak.

A kezelés e lsőd leges célja az é le t
m inőség javítása, a cogn itiv  functiók , 
a hangulat javítása. A kezelés két rész
re osztható: farm akológiai és n em  far
m akológiái. A farm akológiai kezelés: 
a cholinesterase inhibitorok, az E-vi- 
tam in, oestrogenek , n on-stero id  gy u l
ladáscsökkentők és a se lectiv  MAO 
bénítok . A nem  farm akológiai kezelés  
tájékozódási és m em óriatréningek. 
D epressio farm akológiai kezelése: SS- 
RI és M AO -bénítók. N em  farm akoló
giai: psychoszociá lis stratégiák k id o l
gozása, pl. em o tio  orientált psy- 
chotherapia, a m ásik  leh etőség  az 
érdekvédelm i csoportok  kialakítása.

Az agitáció összefog la ló  elnevezés, 
m ely a m agatartási zavarokat írja le: 
agresszió, k iabálás, h iperaktivitás, 
gátlástalanság. A betegek  50% -ában  
kim utatható a közep es és sú lyos de- 
m entiákban. P sychosis (paranoia, 
hallucinatio) sokkal ritkább és ag
resszivitáshoz vezet.

Szakorvosi ellátást igényel, töb b 
nyire intézetben. A dem ens betegeken  
antipsychoticus drogok  alkalm azása  
csak enyhe javulást eredm ényez.

D em entiához csatlakozó m agatar
tászavarok kezelésére b en zod iazep in  
szárm azékokat használnak. M ellék
hatásaik vannak, ezért rövid  hatású  
benzod iazepineket (lorazepam , oxa
zepam ) használnak.

Primer ellátást végző  orvos fel
adata:
1. 3-6 havonta rendszeres ellenőrzés.
2. Szoros együ ttm űk ödés a család  
tagjaival és gondozókkal.
3. Bátorítani a környezetet.

Mihálka László dr.

Ritka kórképek

A teljes leukonychia  és a tö b b szö rö s  
faggyúm irigycysták  syndrom ája .
Slee, J. J., W allm an, I. S. és G oldblatt, J. 
(G enetic Services o f  W estern Aust-
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ralia nd. Dept. D erm atol. Princess 
M argaret Hosp. for Children, Perth, 
Ausztrália): C linical D ysm orphology, 
1997 ,6 ,229 .

A szerzők egy 52 éves nőbeteg kóresetét 
ism ertetik, akinél születéskor az összes 
kéz- és lábujjak területén leukonychia, 
ill. koilonychia volt m egfigyelhető. 
N yolcéves korától kezdődően többszö
rös faggyúm irigycysták jelentkeztek a 
szem héjakon, kezek, lábak lateralis o l
dalán és a hasfalon. Később, 49 éves ko
rában magas amylase szinttel járó acut 
pancreatitise és később epehólyag
kövessége jelentkezett. A pancreatitise 
a kezelésre m egszűnt. -  A beteg 19 éves 
leánya koilonychiával, halvány kör
m ökkel született, am elyek kora gyer
m ekkorban leukonychiává változtak. A 
faggyúm irigycysták 12 éves korában 
jelentkeztek, amelyek m űtéti eltávolítá
sa folyamatosan m egtörtént.

A leukonychia totális szerzett és 
veleszületett form ában jelentkezhet  
izolált képben, vagy jól körülhatárolt 
gen etik us form ájú syndrom a kere
tében . Az irodalom ban összesen  7 
kóreset ism ert s e betegek  k özü l há
rom nak volt vesekövessége és ket
tőnek  pancreatitise. A folyam atot 
1920-ban Bauer írta le először, de 
pancreatitisről vagy vesekövességről 
k özlem ényében  nem  volt szó . A panc- 
reatitisen  kívül m ás em lítésre m éltó  
k óros laboratórium i eltérés nem  volt 
egy ik  betegben  sem . A m egbetegedés  
autosom alis dom ináns örök lőd ést  
m utat. Fontos, h ogy  h a lm ozott leu 
konychia és az ahhoz csatlakozó eset
leges pancreatitis esetében  a betegn ek  
általános k ivizsgálása indokolt.

Schneider Imre dr.

A k u lcs a duodenum ban  volt. Hastier,
P. és m tsai (Service D ’H epato-G astro- 
enterologie, H opital de l’Archet II, 
CHU, N ice, France): Lancet, 1997 ,350, 
1362.

60 éves férfi 1990-ben étvágytalanság, 
k özön yösség  és zavartság m iatt került 
kórházba. Egy évvel korábban a bal 
tem poroparietalis tája m egsérü lt, de 
sim án  m eggyógyult. G yom or-bél 
va g y  rheum atologiai tün etei nem  v o l
tak. A fizikális, a m ikrobio lóg ia i és ra
d io lóg ia i vizsgálatok eltérést nem  
m utattak. A hőm érséklete 37 ,8-38 ,2  
°C, fehérvérsejtek szám a 15 000, a

throm bocytáké 550000. D iagnózisuk  
nem  volt, az intellektuális leépülést a 
koponya sérü lésére vezették  vissza.

1993-ban a beteget ataxia, m yo
clonus és dem en tia  m iatt ism ét kór
házba vitték . A jobb radiális pulzusát 
nem  tapintották, de d isztális ischae- 
m iát n em  észleltek. A 72 m m /h  vörös- 
vértest-sü llyedés, a 9,8 g/1 fibrinogen  
és a tartós leuko- és throm bocytosis  
m iatt aktív gyu lladásos folyamatra 
gondoltak , de az elvégzett vizsgálatok  
a m ikrob io lóg ia i, az autoim m un és a 
m alignus eredetet kizárták. Az arterio- 
graphia a jobb arteria hum eralis teljes 
elzáródását m utatta kollaterális ku- 
bitális erek d isztális reperfúziójával. A 
rad iológiai le letet a jobb arteria hu
m eralis idült throm bosisának  vélték, 
és a sz isztém ás gyu lladás okának  
tisztázása végett d uodenalis biopsiát 
végeztek.

A b iopsia  a W hipple-kórra jelleg
zetes perjod -acid /Sch iff-p ozitív  mac- 
rophagokat tartalm azó „Sieracki” sej
tek b eszű rőd ését m utatta a subm u- 
cosában. A b eteg  3 éven  át trim etho- 
prim -su lp ham eth oxazole-t szedett 
(2,8 g /d ). 9 hónap  m úlva a neurológiai 
tünetei, az intellektuális defektusa  
m egjavultak, a radiális pulzusa ta- 
pinthatóvá vált és az arteriographia  
szerint is m egnyílt a jobb arteria hu
m eralis. 1997 m ájusában a beteg tü 
netm entes, a d uodenalis biopsiája  
norm ális.

Ezt a Tropherym a w hippelii infek
ció okozta idült m ultiszisztém ás  
betegséget W hipple írta le először  
1907-ben. (Ref: trophé = táplálás, ery- 
ma = gát, a malabsorptióra utalva.) 
Sokféle k épben  jelenhet m eg. Rend
szerint nem  specifikus jelekkel jár, pl. 
lefogyás, lethargia vagy  láz. Az esetek  
nagy részében  gastrointestinalis és 
rheum atologiai m egnyilvánulásokkal 
találkozunk. A n eurológ ia i tünetek  
igen  változatosak, leggyakoribb a 
m yoclonus és a dem en tia  kom biná
ciója. A n eurológia i elváltozások ese
tén az ism ertetett therapia legalább  
két éven  át folytatandó.

A W hipple-kór vascularis alakja 
igen ritka. Eddig m ég n em  közölték  az 
érelzáródás m egoldását antibiotikus 
kezelés után.

Kollár Lajos dr.

K ilencéves leány, aki h in tázott. Toelle,
S. P. és m tsa i (D epartm ent o f  Paediat
rics, U n iversity  C hildren’s Hospital;

and ENT D epartm ent, U niversity  
H ospital Zurich): Lancet, 1997, 350, 
1516.

E lőtte egészséges 9 éves leányt h om 
loktáji fejfájás, nyelési és beszéd ne
hézségek  m iatt vettek  fel az osztályra. 
A tünetek  pár órával korábban kez
dődtek , am ikor hintázáskor m egfeszí
tett tarkóval az égre tekintett. A zelőtt 
két héttel bal o ldali akut otitis m ed. 
m iatt antib iotikum ot szedett. R égeb
b en  nem  fájt a feje.

A felvételkor láztalan, tájékozott. A 
hangja rekedt és orrhangú. Nehezen  
nyel. Baloldalt Horner-syndrom át, fa
cialis gyengeséget, arcfélduzzanatot és 
cornea-areflexiát észleltek. A bal hang
szalag és lágyszájpad paretikus. Jobb
oldalt a fájdalom- és hőérzés enyhén  
csökkent, de a vibráció és a helyzet
érzés normális. A fehérvérsejt-szám , a 
vörösvértest-süllyedés, a liquor sejszá- 
m a, protein- és laktáttartalma, a ko- 
ponya-CT eltérést nem  mutatott.

N ég y  nap m úlva az MRI a m edulla  
bal dorsolateralis részében  a W allen- 
berg-syndrom ára jellegzetes hyper- 
in tensitast jelzett. A duplex son o-  
graphia és az M R -angiographia az ar
teria vertebralisban és az arteria ce
rebellaris posterior-inferiorban nem  
talált rendellenességet. A koaguláció, 
az autoim m un és az anyagcsere-be
tegségek  irányában negatívan zárul
tak a vizsgálatok.

Két hét után a leányt hazaengedték. 
M ég nehezebben  nyelt, hangja orr
sz ínezetű , a H orner-syndrom a és a 
jobb oldali hypaesthesia  fennállt. 
N ég y  hét m úlva sem  beszéd-, sem  
nyelésinehézsége n em  volt, a Horner- 
syndrom a visszafejlődött, de a jobb  
o ld ali hypaesthesia m egm aradt.

A W allenberg-syndrom a jól ism ert 
felnőttkori agytörzsi betegség. Jellem
zője az azonos oldali agyideg-dysfunc
tio, H orner-syndrom a és az ellenkező 
oldali érzéskárosodás. Leggyakrabban 
az arteriosclerosis okozza, de a nyak hy- 
perextensiója is kiválthatja. A gyerm ek
korban ritka, pl. varicella után. A szer
zők szerint -  a negatív leletek ellenére -  
a posterior cerebellaris cirkulációban 
keletkezett kis throm bosis hozhatta lét
re a syndromát.

Kollár Lajos dr.

Látásvesztés és hasm enés. Grimbacher,
B. és m tsai (D ivisions o f  Rheum atology  
and Clinical Im m unology and Gastro-
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enterology, D epartm ent o f  M edicine 
and D epartm ent o f  Ophthalmology, 
University Hospital Freiburg, D ivision  
o f Rheum atology and Immunology, 
University H ospital Tübingen): Lancet, 
1997,350,1818.

31 éves férfi öt nap alatt fokozatosan  
elveszítette jobb szem e látását. Két
oldali chorioretin itist találtak beszű- 
rődésekkel, exsudatum m al, vérzések
kel és a m acula oedem ájával. Candida 
retin itisnek  vélték  és kezelték (flu
conazole és am photericin  B). Állapota  
nem  javult, sőt láz k íséretében  m eg
duzzadt a jobb térde. A következő h é 
ten hasm enése lett. Candida sepsist 
tételeztek  fel C rohn-betegséggel vagy  
colitis ulcerosával. H árom hetes anti- 
fungicid  és an tib iotikus sikertelen  
therapia után a beteg  m ásik  osztályra  
került, ahol kiderült, h ogy  hat évvel 
korábban fél évig  tartó hasonló  gast- 
roenteritise volt. A térdei a látásának  
az elvesztése előtt pár héttel már m eg
dagadtak. 1995 óta acneiform  derm a- 
titise  van.

R ákérdezésre k itu dód ott, hogy  egy  
éve visszatérő fekélyei voltak a szá
jában és a pen isén . M ost is találtak két 
fekélyt a szájpadlásán és pustulo-pa- 
p ulosu s kiütéseket a törzsén  és a com 
b ok  belső  oldalán. A jobb térde duz
zadt. A szem észeti lelete változatlan. 
R ektálisan eltérést nem  találtak, de 
okkult vérzést m utattak ki. A vér- és 
szék lettenyésztés, a latex-teszt candi- 
da-antigénre negatív. A candida-anti- 
gén  ellen i IgM és IgG szint nem  
em elkedett. A syn ov ia lis  folyadékban  
17 400 fehérvérsejtet találtak, de bak
térium ot nem . A CRP értéke m aga
sabb, a fehérvérsejtek szám a a vérben  
17 000. A co lonoscop ia  sok  ulcust m u 
tatott k i a distalis ileum ban és a co- 
lonban. A szövettan i vizsgálat a colon  
kiterjedt vascu litisét derítette ki flo 
rid fekélyekkel és lym phoplasm a- 
sejtes beszűrődésekkel.

A fentiek  után gondoltak  Behcet- 
kórra, és virális p athogenesist felté
telezve interferon-alfa-2a-val kezelték  
a beteget, am ellyel teljes rem isz- 
sziót értek el. (A szokásos therapia 
im m unszuppresszió: corticosteroid , 
azathioprine, cyclosp orin .) Az inter
feront 10 hónap m úlva hagyták el 
véglegesen . 19 hónappal a d iagnózis  
után a beteg m ég  m ind ig  panasz- 
m entes.

A B ehcet-kór leggyakoribb m eg 
nyilvánulásai: száj-, genitális, szem - és 
bőrlaesiók , arthritis 30-50% , throm 
bophleb itis 50%, throm bosis 10-15% . 
Előfordulhatnak m ég tüdő, n eu ro ló 
giai és gastrointestinalis tünetek . A 
colitissel járó esetek  56% -ban bél- 
átfúródást figyeltek  m eg. A co litis  en- 
d oscop os lelete a C rohn-betegségre  
vagy colitis ulcerosára em lékeztet.

[Ref: A m. Behcet szisztémás vas
culitis. A török Behcet írta le 1937-ben. 
Leggyakoribb a 20-40 éves fé rfi kor
osztályban. A kóreredete ismeretlen. A 
klinikai megjelenése igen sokszínű.]

Kollár Lajos dr.

A scites és feltehetően  akut h asi tü 
netek , C l-in h ib itor-h ián y  okozta  ve
leszü letett angiooed em ában . Bork, K. 
és m tsai (H autklinik der Univ. M ainz, 
C hirurgische Klinik I des Stadtkran
kenhauses W orm s und G astroentero- 
log ische Fachpraxis, W iesbaden, N é
m etország): D tsch .M ed. W schr., 1997, 
122, 1347.

Az örök lőd ő an giooed em a ritka kór
kép és funkcionális C l-esterase-in
hibitor (Cl-INH) hiánya váltja ki. 
K linikailag a bőr epizódszerű ism ét
lőd ő  angioneurotikus oedem ája és 
gyom or-bél kólika jellem zi, jó llehet a 
tünetek többnyire nem  együtt, hanem  
váltakozva jelentkeznek és 2 -6  napig  
tartanak. U tána a betegek p anasz- és 
tünetm entesek . M indezeket a bélfal és 
a bőr k is ereinek  átm eneti perm eabi- 
litási zavara következtében keletke
zett oed em a okozza. A kólika rend
kívüli fájdalom m al, hányással, has
m en éssel jár együtt, néha akut has 
tüneteit utánozva. Ascitesre csak  
m ostanában  figyeltek  fel.

Az ism ertetett 27 éves férfi beteg  
olyan nagy  család tagja, ahol rajta 
kívül 10 további esetben fordult elő  
hereditaer angiooedem a. A b őrtü n e
tek 25 alkalom m al a bőrön, kétszer a 
herezacskón  jelentkeztek  és fájdalm as 
gyom or-bél kólikával jártak együtt. A 
beteg a javasolt D anazol kezelést ek
kor viszautasította. Újabb tünetei 
m iatt az egy ik  kórházban akut has 
vetődött fel, am ikor orvosait a b eteg 
ség fam iliáris halm ozódásáról tájé
koztatta. A bőr és nyálkahártyák nem  
voltak  oedem ásak , hasi panaszai v i

szont nagyon  erősek voltak, d iffúz  
ep igastrialis és bal alhasi n yom ás
érzékenységgel. A laboratórium i p a 
ram éterek közü l leuk ocytosist és 
em elkedett kreatinkináz értéket ta lá l
tak, de a vég leges d iagnózis a k o m p 
lem entrendszer vizsgálatából derült 
ki: a C l-in h ib itor  (protein) lén yege
sen alacsonyabb volt a norm álisnál, 
akárcsak a C l-in h ib itor funkció , am i 
a norm ális 70-130%  helyett m in d 
össze 1% -os volt. A C4 (protein) 
ugyancsak csökkent. A kapott le letek  
alapján hereditaer I. típusú  an g io -  
oedem át állapítottak m eg. U H -so n o -  
graphia, CT-vizsgálat derítette ki a k is  
m en nyiségű  ascitest, em ellett az 
ileum  fala is vastagabb volt a ren d es
nél. K onzervatív terápia és koplaltatás 
hatására a tünetek  enyhültek és a b e 
teget 6 nap m úlva panasz- és tü n et
m entesen  engedték  haza. A zóta profi- 
laktikus D anazol kezelésben  részesü l 
és az eltelt 15 hónap  óta újabb p an a
sza nem  volt.

A betegségnek két formája van, a 
gyakoribb (85% ),m ikor a C l-inh ib itor  
szintézise csökkent, m íg a m ásikban a 
C l-inh ib itor funkcionális elégtelensé
géről van szó, m aga a fehérjeszint n or
mális, sőt magasabb a rendesnél. A C l-  
inhibitor az első com plem ent-kom po- 
nens (C l) autoaktivációját és az akti
vált C l-et szabályozza, am inek k övet
keztében tartósan csökken a plasm a C2 
és C4 tükre. A pontos pathogenesis m ég  
nem  ism ert, jóllehet feltételezhető, 
h ogy a hasadt C2 az erek perm eabili- 
tását növeli. Másik feltételezés szerint, a 
C l-IN H  gátolt kallikreinből keletkező  
bradykinin váltaná ki m indezt. A fáj
dalmak sokszor olyan erősek, h ogy  
akut hasra engednek következtetni. 
Ascites ugyan elég ritkán fordul elő , de 
a beteg egyik  családtagjánál ugyancsak  
kialakult és az újabb v izsgálóm ód 
szerek alkalm azása óta nem  is olyan  
ritka, m int ahogy azt gondolták. A  bőr 
angio-oedem áját lokális trauma is k i
válthatja. A m ennyiben a HAE-t időben  
felism erik, súlyos esetekben C l-in h ib i
tor koncentrátum  már 2 órán belü l ha
tásos, m íg könnyebbekben D anazol 
adása után 1-2  nappal a panaszok tel
jesen m egszűnnek. Mivel az anabolikus 
androgenek fokozzák a m ájban a fe
hérjeszintézist, em elkedik a C l-in h ib i
tor tükör is, m indenesetre hosszú  távú  
profilaxis javasolt.

Bán András dr.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Az orvos-beteg kapcsolatról

T. Szerkesztőség! Két fontos írás ért el 
csaknem egyszerre, s a kettő összecsengett 
bizonyos pontokon. Az Orvosi Hetilap 1998, 
139, 160. oldalán nagyon fontos összefog
lalót olvashattunk a daganatos fájdalom 
csillapításáról Bodrogi I. és mtsai tollából. A 
szakmájukban jólismert szerzőké és az OH- 
é az érdem, hogy a kérdést felvetették, mert 
érzésem szerint a fájdalomcsillapítás kér
désében komoly adósságaink vannak. 
(Nem állunk jól a betegek pszichés veze
tésével sem.)

A másik most kézhez kapott Magyar Or
vosi Kamara (MOK) Etikai Kódex javaslat, 
amely szintén rendkívül fontos mérföldkő 
működésünkben. Csak üdvözölni lehet, 
hogy végre nemcsak külföldön, hanem ná
lunk is megújítjuk az eskü szövegét, amely 
természeténél fogva évszázadokkal avult el 
(néhány általánossága természetesen ma is 
érvényes, a banalitások hosszú életűek). 
Mivel a MOK minden magyar orvost fel
kért, hogy a kódex végleges megfogalmazá
sához járuljon hozzá, javasoltam, szentel
jünk nagyobb teret a tünetszüntető („tü
neti”) terápiának, amely mai gyakorla
tunkban háttérbe szorul az „értékesebb”, de 
mindenképpen perspektivikusabb érdemi 
etiológiai terápia mögött. Sokan le is nézik, 
holott a beteg számára kínzó panaszai 
oldása elsőrendű és jogos követelmény.

A fájdalom a legkínzóbb, legborzalma
sabb élménye embernek és magasabb- 
rendű állatnak. Ezek között is kiemelkedő 
jelentőségű a tumoros fájdalom. Az aku- 
tabb -  és szintén felőrlő fájdalomnak (kő- 
és bélkolika, szülési fájdalom, fül- és fog
fájdalom, anginás roham stb.) reménytel- 
jesebbek, így valamivel könnyebben bír
hatok. Ami nem azt jelenti, hogy a reuma
tológiai fájdalom nem veszi éppúgy 
igénybe a beteget. így az orvos elsődleges 
kötelessége a fájdalom csillapítása.

Ehhez hozzáteszem még: az orvos nem 
okozhat az elkerülhetetlennél több fájdal
mat, riadalmat, szorongást betegének. 
Ami azt jelenti, ezt mint új szempontot be 
kell építenünk a kódexbe diagnosztikus 
vonatkozásban is!

Az új, invazív technikák nagymérték
ben előrevitték a kórismézést, de a beteg
ben komoly félelmet keltenek, időnként 
ezért el is utasítja a vizsgálatokat. Vannak 
olyan klinikák, kórházi osztályok, endo
szkópos laborok, s ezért tisztelet illeti 
őket, ahol sok szkópiát rövid narcosisban 
(pl. dormicum) végeznek. De mért nem 
vált ez általánossá? Javasoltam, hogy a kó
dexbe vegyük föl a beteg vizsgálatról tör
ténő felvilágosítását, amiben szerepeljen, 
hogy a vizsgálat végezhető rövid anaes- 
thesiában is (ha vállalja a minimális koc
kázatot, és amennyiben kontraindikáció 
nincs).

Az új rendelkezések a leletet a beteg 
tulajdonába adták. A beteg azonban nem

csak puszta leírást akar, hanem igazi 
felvilágosítást helyzetéről, bajáról, vár
ható sorsáról. Ebben pedig épp annyit 
mulasztunk, mint az előzetes felvilágosí
tásban, előkészítésben. „X úr, holnap ne 
reggelizzék, mert vizsgálat (vagy gyomor
tükrözés, pláne gasztroszkópia lesz.” Nem 
méltó beteg-orvos kapcsolat, és a beteget 
nem fogja megnyugtatni.

Javaslom tehát, hogy az előzetes felvilá
gosítás kötelezvénye és a leletek részletes, 
a beteg számára is érthető megbeszélése 
szerepeljen az új kódexben. De leginkább 
napi munkánkban!

Számítson mulasztásnak, ha betegünk 
pszichéjével nem foglalkozunk eleget. Sem a 
felvilágosításban, sem vizsgálati eredmé
nyei megbeszélése során. A klinikus úgy 
érzi, elvégezte a dolgát, kitűnően ellátta, 
megoperálta, bekötözte a betegét. De a leg
több beteg -  főleg krónikus és súlyos 
betegség esetén -  több beszélgetést várna el 
orvosával, mert szorongásokkal, bizonyta
lanságokkal van tele. Nem tudom, kinek 
juthatott eszébe olyan abszurdum, hogy ezt 
külső szakembernek passzolja át!? A két
ségbeesett rheumatoid arthritises csak 
kezelőorvosától fogadja el „az ítéletet” és a 
javaslatokat, megszorításokat és teendőket, 
a tumoros beteg onkológusában bízik ki
zárólag, leleteink esetében pedig a radioló
gusra, labororvosra támaszkodhatunk.

S itt értem el egy újabb buktatóhoz, 
amelyet szintén szakmánk kápráztató fej
lődése hozott magával: A radiológia szen
zációs új módszerei (UH nem, de CT és 
főleg MRI) steril, embertelen légkörben 
folynak. A beteg órákat tölt el a vizsgálatok 
előtt és alatt, és senki nem szól hozzá, aztán 
betolják egy félelmetes gépezetbe, ahol 
rémisztőén találkozik elesettségével, ma- 
gáramaradottságával. Bezárva néha egy 
gépi hang: „Szívja be a levegőt... engedje 
ki”, csattogások, kiszámíthatatlan zajok, 
egyetlen nyugtató megjegyzés nélkül.

Kiben nem merül föl: milyen orvos-be
teg kapcsolat az, ahol az orvos egyetlen 
kérdést nem tesz föl, egyetlen jó szót nem 
szól betegéhez, és utána sem tiszteli meg 
azzal, hogy valamivel biztassa. Miért 
elégszik meg a kérőcédula néhány adatával, 
miért nem kérdez ő? Szóljon hozzá! (Itt is 
ismétlem: nagyszerű, magas emberi-etikai 
példákkal is találkozunk, de ridegséggel 
sajnos -  úgy tűnik -  gyakrabban. Tudom, 
hogy magyarázható, d e...)

Hankiss János dr.

A Crohn-betegség ritka 
szövődménye a hasűri perforáció

T. Szerkesztőség! Érdeklődéssel olvastuk 
Nagy Attila dr. és munkatársainak a köz
leményét lapunk 138. évf. 39. számában 
(2479-2481), mely a Crohn-betegség

szabad hasűri perforációjával foglalko
zott. Ugyanilyen érdeklődést váltott ki 
bennünk Szunyogh László dr. és munka
társainak a hozzászólása, akik 1985-ben 
közölt esetükre hívták fel a figyelmet. Ezt 
követte Nagy Attila dr. válasza, akinek a 
zárómondata a következő volt: „Crohn- 
betegség talaján kialakult szabad hasűri 
perforációt bemutató esetismertetés a ha
zai szakirodalomban utoljára 1985-ben 
jelenet meg” (Orv. Hetil. 139. évf. 4. szám 
217.).

Ezek után érlelődött meg bennünk, 
hogy kicsit teljesebbé tegyük a kórképpel 
kapcsolatos hazai irodalmat és adalékul 
szolgáljunk a ritka betegség esetszámai
hoz. Ugyanis nekünk is volt egy ilyen 
betegünk, akit sikeresen operáltunk 
Crohn-betegség szabad hasűri perforá
ciója miatt, és be is számoltunk róla.

Munkánk címe „Crohn-betegség ritka 
szövődménye a szabad hasűri perforá
ció”, melyet 1994. jún. 14-17-én Budapes
ten rendezett 48. Nemzeti Sebész Kong
resszusunkon mutattunk be poszter for
májában. Természetesnek tartjuk azt, 
hogy egy kongresszusi előadásnak, vagy 
poszterbemutatásnak nincs olyan mara
dandó nyoma, mint az írott közlemény
nek, éppen ezért hozzászólásunkkal csu
pán a figyelmet kívántuk felhívni az egyre 
gyakoribbá váló Chorn-betegség ritka 
szövődményének a hazai esetszámait gya
rapítva.

Mencser András dr.

A paracetamolról

T. Szerkesztőség! Örömmel olvastuk lap
juk 1998,139,171-174. oldalain Pár Alajos 
dr., szerkesztőségi tag közleményét a pa
racetamol veszélyeiről. A leírtakkal teljes 
mértékben egyetértünk, a közleményt 
időszerűnek és korszerűnek tartjuk. 
Mindazonáltal hiányoltuk az Orvosi Heti
lapban 1994, 135, 2487-2489. oldalakon 
megjelent közleményünk megemlítését, 
melyben Magyarországon először szá
moltunk be a paracetamol toxicitásának 
lehetőségéről egy csecsemő betegünk ese
te kapcsán. Már csak azért is hiányzik ez a 
cikk a citált közlemények sorából, mert a 
jelenlegi közlemény megállapításainak 
jelentős részét már négy évvel ezelőtt 
magunk is megírtuk.

Fekete Ferenc dr.

T. Szerkesztőség! Nagyon köszönöm Fe
kete Ferenc dr. észrevételét. Őszintén saj
nálom, hogy kazuisztikájuk elkerülte 
figyelmemet (ami annál is szomorúbb, 
mert a hasonlóan gondolkodó más hazai 
szerzőkét is, ez persze nem mentség). Mea 
culpa. Pedig négy évvel ezelőtt megjelent 
dolgozatuk magáért beszél!

Pár Alajos dr.
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BESZÁMOLÓK

I. Nemzetközi Önkéntes Egészségpénztár 
Konferencia
1997. szeptember 18-19.
Budapest, Hotel Mariott

A konferenciát a Magyar Életbiztosítási 
Orvostani Társaság és a Magyar Önkéntes 
Egészségpénztárak Szövetsége közösen  
szervezte; Mint bevezetőjében Fehér Já
nos, a MÉBOT elnöke elmondta, az állam 
szerepe a magyarországi egészségügyi 
ellátásban nem kérdőjelezhető meg, de a 
határ az állami és magánbiztosítás között 
elmosódik. Nincs meghatározva, mi lehet 
a profitorientált biztosítók m űködési 
köre és mit tudnak tenni az önkéntes 
egészségpénztárak egészségünk megóvá
sa érdekében. Megjegyezte, hogy a pre
venció, egészségnevelés, szűrővizsgálatok 
is pénzbe kerülnek; itt szerepük lehetne 
az önkéntes egészségpénztáraknak.

A Népjóléti Minisztérium államtitkára, 
Keller László is megerősítette, hogy az 
egészségügyi kiadások növekedése álla
milag már nem finanszírozható teljes 
mértékben, szükséges a magánszféra be
vonása. Az EU-ban nagy a kiegészítő ma
gánbiztosítók száma, de a szociális kocká
zatokat nem lehet teljesen privatizálni.
1997. augusztusi adatok szerint Magyar- 
országon 303 önkéntes biztosítási pénztár 
van. Az egészségügyi reform bevezetésé
vel az egészségpénztárak jelentősége nő. 
A Világbank képviseletében Guj Jelena a 
piacorientált egészségügyi reformot hasz
nosnak tartja, de nem ajánl drasztikus 
újítást a piacgazdaság felé. A XXI. század 
egészségügyi rendszeréről beszélt Anto
nio Duran, a WHO Közép- és Kelet-Euró
pai Igazgatóság részéről. Hangsúlyozta, 
hogy az egyén felelőssége nő saját egész
ségének megóvásában. Az egészségügy 
kiadásai tovább növekednek, de ez nem  
feltétlenül vezet a mortalitási adatok ja
vulásához. Várható a fejlett országokban 
a lakosság általános elöregedése, továbbá 
számolni lehet eddig ismeretlen fertőző 
betegségek megjelenésével is, melyek gyó
gyítása, prevenciója, a velük kapcsolatos 
kutatások igen költségigényesek.

A jövő egészségügye mint szolgáltatás 
szerepel, ahol az egyén a megrendelő. A 
szolgáltatás finanszírozását meg kell 
teremteni -  részben központi, részben 
magánfinanszírozással. A cél az egészség 
megtartása kell hogy legyen, ez a biztosító 
társaságok érdeke is. Az egészségügyi 
ellátásban a minőségre kell helyezni a 
hangsúlyt, ehhez azonban megfelelő gaz
dasági alap szükséges. Meg kell teremteni 
a magán- és állami ellátás egyenjogúsá
gát, pontosan meg kell határozni, mi ma
radjon állami feladat, és mi kerülhet át a 
privát szférába. Meg kell teremteni a ku
tatások integrálását az egészségügyi rend
szerbe.

Mikola István a magyar egészségügy 
alulfinanszírozottságát hangsúlyozta, 
ahol jelenleg az orvosilag lehetségest a 
gazdaságilag megengedhetővel kell össze
hangolni. Véleménye szerint a közfinan
szírozás dominanciáját meg kell őrizni,

mert az biztosítja az egyenlő hozzáférés 
esélyét. A magánfinanszírozás egy fizető
képes keresletet elégít ki piaci rendszer
ben, ahol a kínálat határozza meg a keres
letet. Javasolta az egészségügyi ellátásban 
a prioritások meghatározását, a nemzeti 
morbiditási struktúra figyelembevételé
vel. A magán- és állami biztosítók párhu
zamos létezésének szükségességét Révész 
István sem vitatta, de hangsúlyozta, hogy 
a közegészségügyi kiadások fedezése 
mindenképpen állami feladat kell hogy 
legyen. Szükségesnek tartja a biztosítási 
piac állami szabályozását.

Az egészségpénztárak történetéről 
Horváth Imre adott áttekintést az ókortól 
napjainkig. Érdekes volt végigkövetni, ho
gyan próbáltak az egyes érdekközössé
gek, azonos foglalkozásúak gondoskodni 
önmagukról és családjukról baleset, be
tegség, haláleset bekövetkeztekor. Ma
gyarországon a 13-14. századtól kezdő
dően vannak fellelhető írásos emlékek a 
segélyező intézmények létrejöttéről, mű
ködéséről.

A németországi biztosítási rendszerek
ről Szutrely Péter előadásában hallottunk. 
Ott a -  betegek által is jónak tartott -  
egészségügyi ellátás alapja a szolidaritási 
elv. A finanszírozás alapját a lakosság által 
történő, a törvény által kötelező jövede
lemarányos befizetések adják, a rászoru
lók ellátásának térítése a szociális bizto
sítás keretén belül történik. A német „szo
ciális háló” beteg-, nyugdíj-, munkahely-, 
baleset- és munkanélküliség-biztosításból 
áll. Részletesen ismertette a „Brükler 
Krankenkasse” történetét, amely beteg + 
ápolási biztosítással foglalkozik.

A biztosítók működését nem csak az 
állam, hanem a szakma is szabályozza. A 
tb-tagság kötelező, de több betegpénztár 
-  melyek meghatározott szolgáltatásokat 
nyújtanak -  közül lehet választani.

Sinkó Eszter a német, angol, svéd, francia 
biztosítási rendszerek jellegzetességét is
mertette, bemutatta, hogy ezen rendszerek
ben milyen a köz- és magánfinanszírozás 
viszonya, aránya és hogyan kapcsolódhat
nak ezek egymásba. Magyarországon egyre 
több szolgáltatás kerül ki a társadalombiz
tosításból, itt lenne helye az egészségpénz
táraknak. A finanszírozásra 8-9 centrumot 
kellene létrehozni az országban, meg kel
lene szüntetni a kórházcentrikusságot az 
alap- és járóbeteg-ellátás minőségének ja
vításával egyidejűleg. Megjegyezte, hogy a 
prevencióval szembeni érdektelenség vál
tozása továbbra sem várható.

Előadásában Lépes Péter is megerősí
tette, hogy az egészségügyben bekövetke
ző költségrobbanás közfinanszírozással 
nem megoldható, a finanszírozásra általá
nos, mindehol érvényes megoldás nincs. 
A szolidaritás elvét azonban meg kell 
őrizni, és el kell kerülni az egészségügyi 
ellátás -  szegény és gazdag ellátásra 
történő -  kettészakadását.

A közfinanszírozás válságban van, 
ennek ellenére meg kell tartani meghatá
rozó jellegét. Magyarországon az 1993. évi 
XCVI. törvény tette lehetővé az önkéntes 
biztosítópénztárak létrejöttét, jelenleg 34 
engedélyezett egészségpénztár van.

Az Egészségbiztosítási Törvényben fel
sorolt, térítésmentesen igénybe nem vehető

szolgáltatások, valamint a prevenció, fo
gászati ellátás, különböző szűrővizsgála
tok, az üres kórházi ágyak hasznosítása is 
az egészségpénztárak szolgáltatási körébe 
tartozhatnának. A társadalombiztosítás
ból kikerült szolgáltatások finanszírozá
sában fontos szerepük lehet a közösségi 
nonprofit modelleknek is.

A fogászati ellátás bevonását az egész
ségpénztárak szolgáltatásai közé Gáspár 
Lajos is fontosnak tartaná, mert a tapasz
talatok azt mutatják, hogy a szájüregi rá
kos megbetegedések száma az utóbbi idő
ben ötszörösére nőtt (a katonák 96%-a 
rossz fogú). Ezért nagy jelentőségű (len
ne) a prevenció, a szűrővizsgálatok rend
szeres végzése. Biztosítani kellene a meg
felelő orvosszakmai irányelvek szerint va
ló működést, a minőséget az ellátásban, a 
folyamatos orvostovábbképzés lehetősé
gét. Meg kell határozni a szolgáltatások 
jegyzékét és árait is.

Eles Ilona a másfél éve működó Hon
véd Egészségpénztárt mutatta be, mely
nek tagdíját a munkáltató fizeti. A tagok
ról -  belépés után, majd 1 'h  év múlva -  
állapotfelmérés történik, mely belgyó
gyászati, fogászati, laboratóriumi vizs
gálatokat tartalmaz; ezek eredményét 
összegezve javasol életviteli változtatáso
kat vagy további vizsgálatokat. Az adatok 
archiválása mágneskártyán történik, tiltó 
kóddal biztosítva az adatok titkosságát.

Tanulságos volt meghallgatni Lukács 
József előadását az orvosi dokumentáció 
fontosságáról. A náluk alkalmazott kór
lap-pótló adatlapon szerepelnek -  a beteg 
személyazonosító adatain kívül -  a finan
szírozási adatok (esetenként a finanszí
rozó számára kiállított számla is), a beu
talásra vonatkozó adatok, sürgős szükség, 
életveszély fennállása, a beteg nyilatkoza
ta a kezelés esetleges visszautasításáról, a 
kezelési terv, kezelés leírása, a kortörténet 
összefoglalása. A zárójelentésben szere
pelnie kell a diagnózis, kórlefolyás mellett 
a továbbiakban esetlegesen szükséges 
vizsgálatoknak is. Meg kell teremteni a 
dokumentáció biztonságos kezelését, de 
egy megfelelő kockázatkezelő program
mal biztosítani kell a hozzáférhetőséget -  
panaszos ügyek kivizsgálása esetén, vala
mint az orvosi tevékenység értékeléséhez 
oktatási programokhoz, adatgyűjtéshez.

A rövidítések, aláírás, időjelölés, be
jegyzések, sorrendiség, eredmények inter
pretálásának egyértelmű azonosítható
ságát rögzíteni kell. Az egészségügyi ellá
tásban a közfinanszírozás dominanciáját 
Kincses Gyula is hangsúlyozta, mert az 
alapvető ellátásokhoz mindenkinek hoz
zá kell jutni. A kiegészítő pénztárak fela
data nem elsősorban a megfelelő ellátás 
biztosítása, hanem az átlagostól eltérő 
igények kielégítése. Szerepük lehet továb
bá ott, ahonnan a társadalombiztosítás ki
vonul; pl.: fogászati ellátás, rehabilitáció, 
gyógyszerártámogatás. A kockázatközös
ségeket úgy kell létrehozni, hogy a mun
káltató is járuljon hozzá a költségekhez.

Az USA-ban egyre népszerűbb „mana
ged care” intézményéről Balázs Péter szá
molt be. Ez a biztosítási forma eredetileg 
azon társadalmi rétegek ellátását tűzte ki 
célul, amelyek nem tudják megfizetni az 
orvosi díjakat és az üzleti biztosítást sem.
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A „managed care” mára jelentősen áta
lakult, haszonelvű vállalkozás, szövetke
zeti formában működik, ahol a tagok be
lépéskor szolgáltatási szerződést kötnek 
munkavégzésre az egészségügyi szolgál
tatóval. Meghatározzák a szolgáltatási 
kötelezettségeket, a szerződésbe korláto
kat is beépítenek. További elterjedése függ 
attól, hogy hajlandó-e nyereségének egy 
részét visszaforgatni a szociális szférába. 
A nonprofit, közellátásra szerveződött 
rendszerek esélyeit a magyar egészség
ügyben Kalmár László elemezte. A non
profit szervezetek hálózatának kialaku
lása nagyon hasznos lenne. Előnyei: ga
ranciát nyújt a megfelelő színvonalú  
ellátásra, egyetlen szerződéses folyamat
ban nagy területi ellátást biztosít. Fejleszt
hető, bővíthető, területi eltérések ki- 
egyenlítésére alkalmas, integráló képessé
ge jó, cserélni tud szolgáltatásokat, rugal
mas, alkalmazkodóképes, a kuratóriumok 
révén a belső ellenőrzés is m egvaló
sítható, a rendszer vállalkozási formában 
működik. Igény van rá, a szakmai szín
vonal biztosított, a kórházi orvosok, szak
dolgozók egy része kikerül az alapellátás
ba. Az adminisztrációs költség kicsi, piaci 
feltételekkel tud munkaerőt alkalmazni, 
valódi szektorsemlegességet biztosít.

A magyar egészségügyi menedzser- 
képzésről Szabadfalvi András tartott 
igen érdekes előadást. Az állandó vál
tozások korában magasan kvalifikált 
emberek kellenek a túlélés, fennmaradás, 
fejlődés biztosítására. Az egészségügyi 
m enedzserképzés folyamatos képzést 
jelent, amelyben egyre nagyobb szerepe 
lesz a távoktatásnak. Nem tanítás, ha
nem irányított önképzés zajlik -  folyam
atosan korszerűsített tananyaggal -  az 
egész életen át. Az oktatás nincs helyhez, 
időhöz kötve, az országhatárokon túl is 
m űködtethető. A fajlagos költségek  
csökkennek ugyan a távoktatás alkal
mazásával, de a finanszírozást valakinek 
itt is vállalnia kell!

Nemes János a kórházak tulajdonos- 
váltásával kapcsolatban m egjegyezte, 
hogy a legtöbb esetben a tulajdonos az 
önkormányzat lett.de a finanszírozásban 
nem vesz részt, pedig a működtetés, 
fejlesztés, állagmegóvás a tulajdonos 
feladata lenne. Valós tulajdonos hiá
nyában az üzleti biztosítók nem vállal
nak részt az egészségügyi szolgáltatások
ban. Véleménye szerint a kórházaknak 
gazdasági társasággá kellene alakulniuk, 
ahol a tulajdonos érdekei nem sérülnek. 
Szükséges lenne a kórházak értéken való

finanszírozása, mely figyelembe veszi az 
amortizációt és kezeli a többletteljesít
ményt.

Az OEP és az önkéntes egészségpénz
tárak lehetséges kapcsolatairól Jónás Jó
zsef beszélt. Az önkéntes pénztárak kiegé
szítő jellegét hangsúlyozta, valamint ezek 
szerepvállalását az egészségm egőrzés, 
megelőzés, felvilágosítás, szűrővizsgála
tok finanszírozásában.

A konferencia zárómegbeszélésén el
hangzott: legfőbb kincsünk az egészség. 
Az állam nem vonulhat ki a magyar 
egészségügyből. A tulajdonviszonyokat 
pontosan tisztázni kell, az amortizációt be 
kell építeni a szolgáltatások árába. Az OEP 
által nyújtott szolgáltatásokat tételesen 
rögzíteni kell. Az egészségügyi ellátásban 
fontos a bizalom, a gyors, korrekt infor
mációcsere, a hiteles információ és -  nem 
utolsósorban -  a dolgozók közérzetének 
javítása is. A lakosság egészségi állapota, a 
forráshiány, a költségrobbanás is segíti az 
önkéntes egészségbiztosítási pénztárak 
létrejöttét; fontos helyük és szerepük lesz 
a magyar egészségügyi ellátásban is, me
lyek finanszírozásába a munkáltatókat is 
be lehet vonni.

Labancz Ágnes dr.

Pálóczi Katalin-Kelényi Gábor (szerk.): N on-H od gk in -lym p h om a

Ez az első  olyan magyar nyelvű  könyv, am ely a m alignus non-H odgk in -lym p hom ával (NH L) kapcsolatban átfogó  
ism ereteket közöl. Á ttek in tést ad a betegség patogenezisérő l, im m u n ológ ia i és m olekuláris b io lóg ia i tulaj
donságairól, valamint im m unterápiájáról. A szerzők  útm utatást adnak az NHL gyakorlati d iagnosztikájához és 
kezeléséhez.
A könyv főbb fejezetei fog la lk ozn ak  továbbá a speciális N H L -entitásokkal, a H odgkin-kórral és az NHL határterü
leteivel, a haem opoeticus őssejt-transzp lantáció  eredm ényeivel.
A húsz szerző által írt k önyv a Felsőoktatási Tankönyvtám ogatási Program  anyagi k özrem űködésével készült.
312 oldal, 20 vonalas ábra, 80 fotó  
Ára: 2 9 0 0 ,-  Ft

A kötet m egvásárolható az ism ert orvosi szakkönyvesboltokban, m egrendelhető az alábbi m egrendelőlap  fel- 
használásával a kiadótól p osta i úton vagy faxon, telefonon és az Interneten  keresztül is.

Springer Hungarica Kiadó
1043 Budapest, Csányi László utca 36.
Levélcím : 1327 Budapest, Pf. 94.
Telefon: 370-0599, fax: 390-9075  
Internet: http://w w w .pro-patiente.hu/springer/

Springer

M egrendelőlap
(OH 98/19)

A lulírott m egrendelem  p o sta i teljesítéssel az alábbi kötetet:

Pálóczi-Kelényi: N on-H od gk in -lym p h om a ........................................................ példányban, 2 9 0 0 ,-  F t-os áron.

A m egrendelő  neve: ...........................................................................................................................................................................

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

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

Tudomásul veszem, hogy a kiadó 3000,- Ft alatti vásárlás esetén 350,- Ft postaköltség-hozzájárulást számol fel. 
Kijelentem, hogy az Orvosi Hetilap előfizetője vagyok, ezért a vásárlásnál 20% kedvezményben részesülök.

aláírás
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íz ACE-gátló, amely gyógyítja az endothel diszfunkciót1
...az endothel diszfunkció jelentős szerepet játszik az atherosclerosis 
'alamint a myocardialis ischaemia kialakulásában. . . ” 1

.MANCINI G.B.|ohn, et al. The TREND (Trial on Reversing ENdothelial Dysfunction) Study 
.ngiotensin-Converting Enzyme Inhibition with Quinapril Improves Endothelial Vasomotor Dysfunction in Patients with 
oronaiy Arteiy Disease 
irculation 1 9 9 6 ;9 4 :2 5 8 -2 6 5

PARKE-DAVIS
People Who Care

0 2 4  B u d a p e s t ,  B u d  ay  L á s z l ó  u.  1 2 .  T e l . :  ( 0 6 - 1 )  3 4 5 - 4 5 9 0 ,  Fax:  ( 0 6 - 1 )  3 4 5 - 4  58  9

Mi a trend?



Lehet egy tabletta
testhezállóbb?

Új három fázisú , k eveseb b  horm onnal

□  progesztagén szint □  a Triodena* progesztagén
a szabályos ciklus során tartalma (gesztoden)

Triodena
_____ 4L 1

to  
CD

Triodena9 1
Harmóniában a női ciklussal, gestoden

Az új Triodena® közelebb juto tt a természetes női ciklushoz, mint bármelyik tab

letta. Kevesebb hormonnal, mégis biztosan követi a női ciklus fiziológiás hullám

zását. A magyarázat: az egyedülálló kombináció, ami egyesíti a gesztoden, az új 

progesztagén értékes tulajdonságait és a háromfázisú adagolás előnyeit. Az ered

mény egy nagyon megbízható tabletta: kitűnő cikluskontroll a rendkívül alacsony 

havi szteroidterhelés ellenére és kiváló mellékhatásprofil1. És ami a nőknek leg

fontosabb: több, mint harmincezer ciklus vizsgálata bizonyltja, hogy a testsúly 

gyakorlatilag változatlan maradt a Triodena® szedése során2.

A Triodena® nem csak tartalmában más, mint a korábbi háromfázisú tabletták: 

a köralakú naptárcsomagolás megkönnyíti a Triodena® pontos használatát, így 

a kezdő tablettaszedők is biztonsággal alkalmazhatják.

Ezentúl megelégedne Ön a második legjobb megoldással?

SCHERING S '
O'

Bi z t o n s á g b a n  é j j e i - n a p p a I .

További információval készséggel állunk rendelkezésére: Schering Kft., 1122 Budapest, Maros u. 19-21., te l.: 224-0630, fax: 224-0640
1. Rabe T. et.al.: Clinical update on triphasic gestodene Gynecol Endocrinol 7 (1993) Suppl. 25-31 2. Crosignani P. G. e t al.: Multicenter clinical trials on triphasic gestodene ^

In: Triphasic gestodene. A new approach to oral contraception, pp. 77-89. Ed: Genazzani, Skouby. The Parthenon Publishing Group Ltd. 1992. t l
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MEGJELENT

Alapellátás
1997. évi 6. szám

A felértékelődő háziorvoslás 
Háziorvos az „aknamezőn”
A háziorvosok jövedelmi és gazdálkodási 
viszonyainak jellemzői -  az „álvállalko
zás” tünetei 
A hónap sztorija
A Népjóléti Minisztérium Világbanki 
Programiroda közleménye 
Egészségpolitikai ajánlások 
A vállakozó mint közalkalmazott 
Közeleg az év vége, készül az új adó 
Vendégségben dr. Kovács Zoltánnál 
Levelek
Megkérdeztük...
Hírek
Koleszterincsökkentő MSD-gyógyszerek

Bőrgyógyászati 
és venerológiai szemle
1998. évi l.szám

Remenyik Éva dr., Thomáczy Vilmos dr., 
Wikondál Norbert dr., Fésűs László dr., 
Horkay Irén dr.: Apoptózis és psoriasis 
Bakos Noémi dr., Szántó Hajnalka dr.: A 
Helicobacter pylori patogenetikai szerepe 
krónikus urticariában 
Nagy Gabriella dr., Károlyi Zsuzsanna dr.: 
Cutan provokációs teszttel szerzett ta
pasztalataink pollenosishoz társult gyü
mölcs-zöldség túlérzékenységben 
Károlyi Zsuzsanna dr., Fakezas Katalin 
dr.: SAPHO-syndroma 
Fekete György dr., Simon Gyula dr., Török 
Ibolya dr.: Szokatlan dermatophyton fer
tőzés egy vesetranszplantált betegen 
Simics Enikő' dr., Thoma Mónika dr., 
Horkay Irén dr.: Keskeny hullámsávú (TL- 
01) UVB fototerápiával szerzett tapaszta
latok psoriasis vulgárisban 
Földes Márta dr., Oláh Judit dr., Dobozy 
Attila dr.: Gyermekkori kerion Celsi orális 
terbinafin kezelése
Kohánka Valéria dr.: Tájékoztató a foglal
kozási bőrbetegségek bejelentéséről

Hírvivő
1998. évi 1. szám

Igazságok és féligazságok 
Sok mindent elértünk de... 
Manila, Fülöp-szigetek 
Több szem többet lát?
Fura szituáció 
Hírek információk

Magyar Nőorvosok Lapja
1997. évi 6. szám

Doszpod József dr., Sasvári Mária dr., 
Murányi Zoltán dr., Erdei Judit dr., Nyakas 
Csaba dr.: A magzat intrauterin retardá
ciója és az oxidativ stressz

Rajczy Klára, Papp György dr., Bemard 
Artúr dr., Mátyás Szabolcs dr., Feichtinger 
Wilfried dr., Kaáli Steven G. dr.: Terhesség 
és szülés hereszövetből nyert spermiu
mok petesejtekbe történő injekciózását 
követően
Kiss A. Sándor dr.: Összefüggés az EPH 
gestozis, a koraszülés és a magnézium- 
hiány között és ennek feltételezett mecha
nizmusa. Összefoglaló közlemény 
Pétervári László dr., Varga Ágnes, Tankó 
András dr., Szabó László dr.: Transabdo- 
minális chorionboholy-mintavétellel szer
zett tapasztalataink
Pető Zsolt dr., Marton István dr., Kulcsár 
Ákos dr.: A magzat külső fordításával szer
zett tapasztalataink
Rigó János jr. dr., Beke Artúr dr., Tanyi 
János dr., Hídvégi János dr.: Praeeclamp- 
siával szövődött terhességből császármet
szés útján született koraszülöttek neona- 
tális megbetegedéseinek gyakorisága 
Örley Judit dr., Kanazsai Beáta dr.:
A HIETE Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinikája önálló Gyermeknőgyógyászati 
Osztályának 15 éves munkája 
Tanyi János dr., Tory Kálmán dr., Füzesi 
László dr.: A számbeli chromosoma aber- 
ratiok vizsgálata epithelialis ovarium car- 
cinomákban
Páka Róbert dr., Czeglédi Judit dr.: HPV- 
és nyirokcsomó-státusz méhnyakrákban. 
Hosszútávú eredmények 
Temesváry Béla dr., Varga Ágnes dr., Godó 
György dr.: Retrograd ejaculatio okozta 
infertilitas megoldása homológ intraute
rin inseminatioval
Herczeg János dr., Tárnái László dr., Ungár 
László dr.: Kiújult hüvelyprolapsus műtéti 
megoldása
Kazy Zoltán dr., Tarró Sándor dr., Hamar 
Ottó dr., Ferenczy Miklós dr., Zubovics 
László dr., Csermely Anna dr., Márton 
Erika dr., Csömör Sándor dr. jr., Garam- 
völgyi György dr.: Petefészekrák kom
binált kezelése utáni kiviselt terhesség

Magyar Nőorvosok Lapja
1998.évi l.szám

Cseh Imre dr., Deák Judit dr., Pulay Tamás 
dr., Szöllősi János dr., Kornya László dr., 
Nyári Tibor dr., Thürer Andrea, Bak 
Mihály dr., Jakab Ildikó dr., Jármai Judit 
dr.: Humán papillomavirus (HPV) infek
ció prevalenciája Magyarországon 
Nagy Péter dr., Kovács Lajos dr., Kádasi 
László dr.: Ikerterhesség a egyik magzat 
elhalásával: terminálás, vagy várakozó ál
láspont?
Bitó Tamás dr., Kovács László dr.: A vér
nyomás Holter monitorozása hypertoniás 
terhesek Verapamil retard (Isoptin SR 240 
mg) szedése alatt
Szabó László dr., Pusztai Zoltán dr., Godó 
György dr.: Előzetes császármetszés hegé
nek ultrahang-vizsgálata az újabb szülés 
módjának megválasztásában 
Hagymássy László dr., Gaál József dr.: 
Vertikális és horizontális szülés összeha
sonlító vizsgálata együttszülő házaspá
roknál
Molnár G. Béla dr., Kovács László dr.: Száz 
transcervicális endometrium resectióval- 
szerzett tapasztalatunk

Papp Csaba dr., Tóth-Pál Ernő dr., Tóth 
Tamás dr.: Endometrium stroma sejtek 
thromboplastin termelésének in vitro 
regulációja
Konc János dr., Kanyó Katalin: Polycystás 
ovariumra utaló ultrahang lelet és az in 
vitro fertilizáció
Kálmánczhey Albert dr., Smid István dr.: A 
terhességi candidiasis kezelése Pimafucin 
vaginalis tablettával és/vagy Pimafucort 
kenőccsel
Dancsó János dr., Cseh Imre dr., Bánrévi 
Zsuzsanna dr., Arató Gabriella dr.: Az as- 
pirációs cytológia helye és szerepe az en
dometrium fiziológiás és kóros állapo
tának megítélésére
Tassi György dr., Szabó Elek dr., Kellner 
Barnabás dr., Maráz Ferenc dr.: Ectopias 
terhesség különleges formája: ikerterhes
ség a csökevényes méh szarvban

Medicus Universalis
1998.évi l.szám

Dr. Gorka Tivadar: Gyógyszerrendelé
sünk változásai századunkban 
Dr. Ulbing István: A haldokló beteg keze
lése, ápolása
Dr. Nemes Zsuzsanna, dr. Péterfi Zoltán: A 
Campylobacter jejuni enteritis, mint a 
dysenteria syndroma képviselője 
Dr. Czeizel Endre dr., István Lajos: Auto- 
szóm domináns öröklődésű sphaerocyto
sis
Dr. Kollár Lajos: A biokibernetikáról és a 
klinikai biológiáról
Dr. Károly László: Bábák, borbélyok, se
bészek, orvosok Tolnán. A területi ellátás 
születése
Dr. Sas Géza: A tartós, orális alvadásgátló 
(Syncumar) kezelés korszerű alkalmazása 
a családorvosi gyakorlatban 
Dr. Gyulai Franciska, dr. Űjfalussy Ilona, 
dr. Koó Éva, dr. Ortutay Judit: Hotemin® 
10 mg és 20 mg végbélkúp hatásosságának 
vizsgálata degeneratív gerincelváltozá
sokban
Dr. Marosy Jenő: Űjabb lehetőség a laryn
gitis subglottica (croup), epiglottitis és 
gége vizenyő elsődleges kezelésében

MOTESZ Magazin
1998. évi 1. szám

Prof. dr. Sótonyi Péter: Visszatekintő 
Évzáró értékelések (Szövetségi Tanács
ülés)
MOTESZ-Díj ’97
Miniszter a MOTESZ-ben
Kornai János az egészségügy reformjáról
Meghívók
Törvényalkotás után, végrehajtás előtt 
forrásközpontok az alapellátásért 
REHA Hungary ’97
A Magyar Hypertonia Társaság V. Kong
resszusa
Mélyvénás trombózis: speciális kísérleti 
eljárások
Újabb irányvonalak a kardiális rehabilitá
cióban
A perifériás diabeteses polyneuropathy- 
ák...
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Globális gondok: őszülő világ (Geron
tológiai Szakmai Kollégium) 
dr. Búzás László: Viszontválasz vádbe
szédre
A magyar egészségbiztosítás rendszere

Praxis
1998. évi l.szám

Amibe nem kellene belehalni...
A stroke-ellátás aktuális kérdései 
A felső légúti hurutok antibiotikus kezelése 
A derékfájás kezelése 
Quiz megfejtések
A protonpumpa-gátló kezelés stratégiája 
Az allergiás rhinitis 
Alváselégtelenség, és kezelése I. rész 
Pályázati felhívás 
Neurotranszmisszió és psychiátria 
A neuropsychopharmacologia európai 
kollégiumának X. kongresszusa 
A diabetes perifériás érszövődményei 
A MAPOSZ munkaközvetítő központ hírei 
Hírek, információk 
Olvasói fórum 
Az Orvos Fórum hírei 
A házi gyermekorvosi ellátás jelenlegi 
alapkérdései

Praxis
1998. évi 2. szám

A magas vérnyomás diagnosztikája és 
kezelése
Bakteriális bőrfertőzések 
Instabil angina 
Contempo
A magnézium és az infarktus 
Alváselégtelenség és kezelése II. rész

Contempo
A peptikus fekély szövődményeinek kon
zervatív kezelése 
Repetitio est...
Az immunológia alapjai
Ma tudomány, holnap gyakorlat
Mit, hogyan értsünk a légzésfunkciós
leleten
Migrén -  csillogó jövő 
Hormonkezelés a menopauzában 
Reversibilis insulin rezisztencia nem-in- 
zulin-dependens diabetes mellhúsban 
Kongresszusi beszámoló 
A progresszív vesebetegségek és krónikus 
veseelégtelenség nem gyógyszeres kezelése 
Az I. típusú diabetes mellitus kifejlődésé
ben szerepet játszó antigének

Pediáter
1998.évi l.szám

Szerkesztőségi bejelentés 
A Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebé
szeti, Gyermek- és Iíjúságpszichiátriai 
Társaság tudományos ülése, Debrecen, 
1997. május 15-17.
I. rész: Neurológia -  Idegsebészet 
Szénásy ].: Bevezető
Nemes A., Károly £., Homoki /., Dobronyi 
I.: A korai pubertás differenciáldiagnosz
tikai problémái
Hollódy K., Nádor Gy.: Hallervor- 
den-Spatz-betegség
Siegler Zs.: A torticollis differenciáldiag
nosztikája
Galuska L., Felszeghy E., Szakáll Sz., Garai 
/., Trón L.: Spongioblastoma kimutatása 
különböző nukleáris medicinái mód
szerekkel

Neuwirth M., Bognár L.: West-szindrómás
beteg műtéti kezelése
Paicz £., Neuwirth M.: Terápiarezisztens
epilepszia hemiconvulsióval, hemipare-
sissel
Farkas V., Kohlhéb O.: A gyermekkori oc- 
cipitális epileptiform EEG aktivitás kli
nikai vonatkozásai
Morvái M., Jámbori M., Velkey Gy.: A 
Streptococcus B meningo-encephalitisről 
-  esetünk kapcsán
Beke Á.: Recidiváló purulens meningitis 
újszülöttkorban
Beke A., Rigó Súlyos praeeclampsiás 
terhességből született koraszülöttek neu
rológiai utánvizsgálata 
Halics £., Sípos R: Kora csecsemőkori 
görcsök családi halmozódása 
Fejes M., Csernyák /., Szűcs Á.: Cerebral 
paresis gyakorisága rizikócsoportba tar
tozó újszülöttek között 
Gyorsok Zs., Simon G., Vajda M.: A 
Guillain-Barré-syndroma kezelése im
munglobulinnal
Diószeghy P: Az elektrofiziológiai vizs
gálatok jelentősége a myasthenia gravis 
diagnosztizálásában
A Magyar Gyermekorvosok Társaságának 
1997. évi Nagygyűlése, Szombathely, 1997. 
június 19-21.
Epileptológiai Munkakonferencia, Győr, 
1997. október 1-3.
Az 5. Nemzetközi Mukopoliszaharidózis 
munkakonferencia, Miskolc-Lillafüred, 
1997. október 23-26.
Gyermekideggyógyászatunk története I: 
Bevezetés és a kinikák 
Pál J.: Szerzetesnővérek a szegedi Ferenc 
József Tudományegyetem Gyermekgyó
gyászati Klinikáján 
Hurrá, olcsóbb lett a Prozac!

A Springer Hungarica Kiadó ajánlatából

Köves Péter (szerk.): Az obstruktiv alvási apnoe szindróma
Magyarországon e kórképről korábban összefoglaló szakkönyv nem  készült. A szerző neurológus, és számos szakág 
szerzőjével közösen írta és szerkesztette e könyvet. A fiziológia mellett a légzésszabályozás, az alvászavarok, a fül-orr- 
gégészeti vonatkozások, az egyéb belgyógyászati társbetegségek, a hipertónia és az elhízás mellett a német és a m a
gyar kezelési, ellátási tapasztalatok is helyet kapnak a kötetben. Ajánljuk a könyvet neurológusoknak, alváskutatók
nak, pulmonológusoknak, fül-orr-gégészeknek, belgyógyászoknak és háziorvosoknak. A mű fontosságát és sikerét 
bizonyítja, hogy néhány hónapon belül harm adik kiadásban kerül az érdeklődőkhöz.
Kapható az orvosi szakkönyvesboltokban és a kiadónál.

Ára: 1 590 ,- Ft

Springer Hungarica Kiadó
1043 Budapest, Csányi László utca 36. 
Levélcím: 1327 Budapest, Pf. 94.
Telefon: 370-0599, fax: 390-9075
Internet: http://www.pro-patiente.hu/springer/

Springer
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I g a z i  t e s t r e s z a b o t t  t e r á p i a

Nők
nem komplikált
cystitisében
•  baktericid antibiotikum 

a szükséges spektrummal
•  csak a szükséges 

mennyiségben
•  kiváló klinikai 

tapasztalatokkal
•  jó tolerabilitási 

profillal

További információval rendelkezésre áll:

EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
Termék Osztály
1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. 
Telefon: 260-2282, fax: 265-2192



S z í v e s  b a r á t j a . ♦.
M m * D u p

ultravékony mátrix tapasz
t p  Hatékony védelem

egyenletes hatóanyag leadás 
állandó szérumszint 
elhúzódó hatás

IP  Biztonságos alkalmazás 
csökkent nitrátterhelés 
kikerüli a primer enterohepatikus cirkulációt 
intermittáló kezelés kiküszöböli a nitráttolerancia kialakulását

fP  Könnyen kezelhető
egyszerű a felhelyezése és a levétele az arthritises 

és a parkinsonos betegek számára is 
a tapasz felnyitása nem okoz gondot 
bárhová felhelyezhető a szőrrel nem fedett területeken

IP  Esztétikus, komfortos viselet 
ultravékony (0,139 mm) 
áttetsző bőrszínű
rugalmas, szabad mozgást biztosít

^P Ható' és ragasztóanyaga polimer mátrix szerkezetben, 
mikrovékony rétegben oszlik el a tapasz teljes felületén

IP  A  beteg igényeihez igazodó dozírozhatóság 
kétfajta erősség: 0,2 mg/h és 0,4 mg/h 
egy havi adag: 28 db tapasz dobozonként

Rendelhetőség: Vényre, 70% -os TB tám ogatással.

Schering-Plough
INFORMÁCIÓS IRODA
1027 Budapest, Kapás u. 11-15.
Tel.:201-2850



KÖNYVISMERTETÉSEK

Bertók Lóránd: Természetes 
ellenállóképesség: epesavak 
és endotoxinok szerepe
Studia Physiologica, Scientia Kiadó 
Budapest, 1997. 100 oldal

A szerző a magyaroszági endotoxinkuta- 
tás vezéralakja. A szervezet ellenállóké
pességének -  és az azt befolyásoló ténye
zőknek -  a kutatása már az 1960-as évek
től életcéljává vált. Erre a feladatra készült 
svédországi és kanadai tanulmányútjain. 
Hazatérve 1968-ban munkahelyén, a bu
dafoki Országos „Frederic Joliot Curie” 
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Ku
tató Intézetben megrendezte a „Konferen
cia az endotoxinok biokémiai és immu
nológiai tulajdonságairól” című nagysi
kerű tudományos ülést, amelyre a hazai 
mikrobiológia, immunológia, kórélettan 
élvonalának kutatói mellett a világ min
den tájáról eljöttek az endotoxinkutatás 
jeles személyiségei. A konferencia anya
gából készült kiadvány összefoglalta 
mindazt, amit a tudomány addig ebben a 
témakörben elért. A konferencia tette 
hazánkban szélesebb körben, így a klini
kus társadalom előtt is, ismertté az endo
toxinkutatás eredményeit. Ezek közül 
főleg Jacob Fine újszerű tétele, -  ami sze
rint a shock-állapotok irreverzíbilitásáért 
a Gram-negatív baktériumok endotoxin- 
jai a felelősek -, terelte a klinikusok ér
deklődését az endotoxinkutatás felé. A 
klinikai gyakorlatban jelentkező kérdé
sekre választ keresve, elsősorban sebé
szek, de később más klinikum képviselői 
is, bekapcsolódtak a Bertók-munkacso- 
port kutató tevékenységébe. Jelen kötet 
irodalmi adatainak áttekintése azt mutat
ja, hogy a Bertók-munkacsoport lelkes 
gárdája az 1970-es és 80-as években igen 
termékeny és jelentős eredményeket fel
mutató munkát végzett. A munka irányí
tója, összefogója, a kísérletek „szellemi 
atyja” a szerző volt. A könyvecske, ami a 
Juhász Nagy Sándor által elindított Studia 
Physiologica sorozat harmadik kiadvá
nya, egy életmű összefoglalása. Szabatos, 
tömör nyelvezete példát mutat arra, ho
gyan lehet tudományos munkát írni ma
gyarul úgy, hogy idegen szó alig forduljon 
elő a szövegben.

A könyv első fejezetei a szervezet fertő
zések elleni védekező rendszerét mérik fel 
és ebben a nem fajlagos természetes el
lenállóképesség (aspecifikus immunitás) 
szerepét is kijelölik. Ezt követően az im
munológiai kutatások előterébe kerülő 
endotoxinok tulajdonságait, szerepét, az 
állatfajok különböző endotoxinérzékeny- 
ségét, az endotoxinshock és az endotoxin-

tolerancia jelenségét írja le a szerző. Foko
zatosan saját kutatásainak ösvényére lép, 
melynek nyomvonalát az újabb és újabb 
eredményekre alapozott logikai sor szabja 
meg. A kísérletek és tudományos eredmé
nyek szinte történeti sorba helyezett leírá
sát a szerző stílusa sodró lendületű izgal
mas olvasmánnyá teszi. Munkatársaival 
szellemes módszert dolgozott ki az igen kis 
mennyiségű endotoxin kimutatására, úgy, 
hogy a kísérleti állatokat ólomacetáttal 
tette endotoxin érzékennyé. Ez a módszer 
az endotoxin kimutatásának későbbi mo
dern (és rendkívül költséges) metodikái
nak megjelenése előtt az endotoxinkutatás 
egyik meghatározó eleme lett.

A szerző legfontosabb kutatási ered
ményei a természetes ellenállóképesség 
növelésére illetve az endotoxinhatás kivé
désére szolgáló eljárások. Ezek egyikének 
alapja az a felismerés, hogy a belekben 
mindig jelenlevő endotoxinok élettani 
körülmények között nem mérgezik a 
szervezetet, és ennek oka a belek epesav- 
tartalma. A bélben jelenlevő epesavak 
detergens hatása az endotoxinokat képes 
lebontani és méregteleníteni. Epesavak 
hiányában viszont az enteralisan adott 
endotoxin mérgezővé válik. A szerző 
előbb epesavakkal, majd egy általa előállí
tott epesavkészítménnyel meggyőző kí
sérletes eredményeket ért el, és valószí
nű, hogy készítménye alkalmas lesz a 
hiányállapotokban jelentkező toxikozisok 
-  például csecsemők enterotoxaemiájá- 
nak - kezelésére.

A szerző munkacsoportjának másik 
kutatási iránya az volt, hogy endotoxin- 
szerű anyagokkal igyekezett -  Beeson, No
wotny és mások tapasztalataira alapozott 
kutatásokkal -  endotoxintoleranciát ki
váltani, és ezzel az endotoxin okozta leg
különbözőbb káros hatásokat kivédeni. A 
munka első és legfontosabb eredménye az 
volt, hogy a natív endotoxinból gamma 
sugárzás hatására sikerült olyan készít
ményt előállítani, amely toleranciát kivál
tó hatását megtartotta, de toxicitása jelen
tősen csökkent. Ezt a készítményt -  a su
gárzással detoxikált endotoxint -  több, 
egyébként lethalis kísérletes modellen, 
így pl. arteria mesenterica lekötés, vérzé
ses shock, peritonitishez társuló speticus 
shock, tourniqet shock stb. irreverzíbilitá- 
sát kivédve, alkalmazták sikerrel. Patká
nyok endotoxin okozta vetélését, sugárbe
tegségét is eredményesen védte ki a su- 
gárdetoxikált endotoxinkészítménnyel ki
váltott tolerancia. A sugárdetoxikált en
dotoxinból kifejlesztett szabadalmazott 
gyári készítmény klinikai beteganyagon is 
biztató kezdeti eredményeket adott.

A szerző tanulmányának zárszavában 
maga is leírja azt a -  recenzensben is fel
merült -  sejtést, hogy mindazok a védő 
hatások, amelyeket ma a folyamatok is
meretének hiánya miatt a természetes 
ellenállóképesség serkentésének minősí
tünk, a jövőben a molekuláris biológiai 
kutatások révén pontos magyarázatot 
nyernek, és a fajlagos (specifikus) immu
nitás körébe kerülnek át.

Balogh Ádám dr.

Borsos Antal: Gyermeknőgyógyászat
Golden Book Kiadó, Budapest 1998.

Borsos professzor Gyermeknőgyógyászat 
c. könyve kiemelkedő színvonalú szak
könyv. A szerző nemcsak rendszerezi 
naprakész szakirodalmi ismereteit e 
speciális szakterületen, de minden mon
datában ötvözi azt több évtizedes gyakor
lati tapasztalataival és határozott állás- 
foglalásaival. Az olvasó lépten-nyomon 
érzi, hogy olyan szerző munkáját olvassa, 
akinek határozott saját véleménye van a 
diagnosztikus és terápiás módszerek 
értékével kapcsolatban. Bizonyára több 
évtizedes kiemelkedő oktatói gyakorlatá
nak köszönhető, hogy könyve rendkívül 
didaktikus, a diagnosztikus és terápiás 
tennivalók kiemelt formában, rangsorol
va, értékük szerint szerepelnek a könyv
ben. Az olvasónak aligha maradhat kérdé
se a konkrét tennivalókat illetően az egyes 
kórképekkel kapcsolatban, valószínűleg 
nélkülözhetetlen kézikönyve lesz hosszú 
időre mindazoknak, akik a gyakorlatban 
is találkoznak gyermeknőgyógyászati 
problémákkal. A könyv kivitelezése szin
tén példaértékű, kitűnő színes fotói és 
ábrái teszik maradandóvá mindazt, amit 
az olvasó a szöveges részben olvas. 
Ugyancsak kiemelkedőnek látszik a gyer
meknőgyógyászati problémáknál talán 
még fokozottabban fontos preventív 
szemlélet, amely áthatja az egész munkát. 
A könyv mind tartalmi, mind formai 
szempontból nemzetközi összehasonlí
tásban is kiemelkedő alkotás, bizonyos 
vagyok benne, hogy idegen nyelvű vál
tozata nagy nemzetközi érdeklődést is 
kiváltana. A könyv nélkülözhetetlen alap
munka leendő és jelenleg is gyakorló 
gyermeknőgyógyászok, szülész-nőgyó
gyászok és gyermekorvosok részére, de 
nélkülözhetetlen olvasmány gyakorló há
ziorvosok és medikusok részére is. Csak 
remélhetjük, hogy az orvostudomány 
más szakterületein is megjelennek majd 
hasonló színvonalú és értékű munkák a 
betegek és mindannyiunk érdekében.

Siklósi György dr.

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

Telefon: 06-20-349-449

1199



GYÓGYSZER HÍRADÓ

Az Országos Gyógyszerészeti Intézetben
1998. március 1. és március 31. között törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

Készítmény neve Előállító ------ Hatóanyagok(ok)--------  Hatástani besorolás
neve tart.

Thioctacid 200 filmtabletta Asta Medica

Thioctacid 300 filmtabletta Asta Medica

Thioctacid 600 filmtabletta Asta Medica

Nidformin-IIP 500 mg filmtabletta IIP

Nidformin-IIP 850 mg filmtabletta IIP

Tepilta szuszpenzió Whitehall

Tepilta szuszpenzió tasakban Whitehall

Novo Seven 60 KIU (1,2 mg) por injekcióhoz Novo 
Novo Seven 120 KIU (2,4 mg) por injekcióhoz Novo
Novo Seven 240 KIU (4,8 mg) por injekcióhoz Novo
Paracetamol Pharmavit + 500 mg tabletta Pharmavit
Flutagarn tabletta IIP
Flutamid 250 mg IIP tabletta IIP
Duphalac por Solvay
Duphalac por tasakban Solvay
Brulamycin 80 mg injekció Biogal
Triamteren/HCT-AL filmtabletta Aliud

Vanco-Teva 500 mg por injekcióhoz Teva
Otipax fülcsepp Biocodex

Steril Vancomycin Hydrochloride 
USP 500 mg Fujisawa inj.
Steril Vancomycin Hydrochloride 
USP 1 g Fujisawa inj.
Lodronat 520 mg filmtabletta 
Iopidine 0,5% szemcsepp 
Diclomel SR 100 retard tabletta 
Sotahexal 80 tabletta 
Sotahexal 160 tabletta 
Sotahexal injekció 
Ringer laktát Hartmann infúzió 
műanyag zsákban, 500 ml 
Ringer laktát Hartmann infúzió 
műanyag zsákban, 1000 ml 
Gluctam tabletta 
Huma-Fluoxetin 10 mg kapszula

Fujisawa

Fujisawa

Roche
Alcon

Clonmel
Hexal
Hexal
Hexal

Human

Human

Egis
Humanpharma

Huma-Fluoxetin 20 mg kapszula Humanpharma

Dobutrex 250 mg oldat infúzióhoz 
Adalat GITS 20 retard filmtabletta 
Adalat GITS 30 retard filmtabletta 
Adalat GITS 60 retard filmtabletta 
3TC filmtabletta

3TC orális oldat

Requip 0,25 mg tabletta

Requip 1 mg tabletta

Requip 2 mg tabletta

Requip 5 mg tabletta

Migpriv por oldathoz

Lilly
Bayer
Bayer
Bayer
Glaxo-

Wellcome
Glaxo-

Wellcome
SmithKline
Beecham

SmithKline
Beecham

SmithKline
Beecham

SmithKline
Beecham

Synthelabo

Biliscopin 50 ml infúzió Schering

Histac 150 mg filmtabletta Ranbaxy
Histac 300 mg filmtabletta Ranbaxy
Alpicort oldat Wolff
(külsőleges alkalmazásra)

acidum thiocticum

acidum thiocticum

acidum thiocticum

metforminium chloratum

metforminium chloratum

oxetacinum
Mg (OH)2
A1 (OH)3
oxetacinum
Mg (OH)2
A1 (OH)3
Factor VII. a
Factor VII. a
Factor VII. a
paracetamolum
flutamidum
flutamidum
lactulosum
lactulosum
tobramycinum
triamterenum
hydrochlorothiazidum
vancomycinum
phenazonum
lidocainium chloratum
vancomycinum

vancomycinum

dinatrium clodronicum 
apraclonidinum 
diclofenacum natricum 
sotalolium chloratum 
sotalolium chloratum 
sotalolium chloratum 
elektrolitok

elektrolitok

gliclazidum
fluoxetinum

fluoxetinum

dobutaminum
nifedipinum
nifedipinum
nifedipinum
lamivudinum

lamivudinum

ropinirolum

ropinirolum

ropinirolum

ropinirolum

acidum acetylsalicylicum
metoclopramidum
acidum
iotroxicum
ranitidinium chloratum 
ranitidinium chloratum 
prednisolonum 
acidum salicylicum

200 mg

300 mg

600 mg

500 mg

850 mg

0,50 g/250 ml 
4,90 g/250 ml 
14,55 g/250 ml 

20 mg 
196 mg 
582 mg 
60 KIU 
120 KIU 
240 KIU 
500 mg 
250 mg 
250 mg 

1 g
10 g

80 mg 
50 mg 
25 mg 
500 mg 

4 g/100 g
1 g/100 g
500 mg 

lg
520 mg 

25 mg/5 ml 
100 mg 
80 mg 
160 mg 
40 mg

80 mg 
10 mg

20 mg

250 mg 
20 mg 
30 mg 
60 mg 
150 mg

10 mg/1 ml

0,25 mg

1 mg

2 mg

5 mg

900 mg 
10 mg

8,622 g/50 ml

150 mg 
300 mg 
2 mg 
4 mg

tápcsatorna egyéb 
gyógyszere 
tápcsatorna egyéb 
gyógyszere 
tápcsatorna egyéb 
gyógyszere 
orális vércukorcsök- 
kentó'szer
orális vércukorcsök-
kentőszer
antacidum

antacidum

vérzéscsillapítószer 
vérzéscsillapítószer 
vérzéscsillapítószer 
fájdalomcsillapítószer 
hormon antagonista 
hormon antagonista 
hashajtó készítmény 
hashajtó készítmény 
baktérium ellenes szer 
vizelethajtó és K- 
visszatartó
baktérium ellenes szer 
fülészeti készítmény

baktérium ellenes szer

baktérium ellenes szer

csontbetegség gyógyszere 
glaucoma ellenes szer 
nem szteroid gyulladásgátló 
béta-receptor blokkoló 
béta-receptor blokkoló 
béta-receptor blokkoló 
elektrolit pótlására

elektrolit pótlására

orális vércukorcsökkentőszer 
szelektív szerotonin 
reuptake gátló 
szelektív szerotonin 
reuptake gátló
szívműködést stimuláló szer 
calcium antagonista 
calcium antagonista 
calcium antagonista 
vírus ellenes szer

vírus ellenes szer

dopamin agonista

dopamin agonista

dopamin agonista

dopamin agonista

fájdalomcsillapító 
kombinációs készítmény 
röntgenkontrasztanyag

peptikus fekély ellenes szer 
peptikus fekély ellenes szer 
lokális
gyulladásgátlószer

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

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

1200



HÍREK

Meghívó

A Táplálkozási Fórum tisztelettel 
meghívja Önt IV. tudományos konfe
renciájára, amelynek témája: Zsiradé
kok szerepe a táplálkozásban.
A rendezvény idó'pontja:
1998. május 27.

(szerda), 10.00-15.00 
helyszíne: BM Dunapalota 

-  Színházterem 
A tudományos ülés elnökei:

Prof. dr. Barna Mária 
és dr. Molnár Dénes 

A tudományos ülés programja:
9.30-10.00 Regisztráció

10.00- 11.30 I. rész 
Előadások:
Dr. Pados Gyula: A zsírfogyasztás sze
repe a kardiovaszkuláris és a daga
natos betegségek keletkezésében 
Prof. dr. Zsinka Ágnes: Zsírok, olajok, 
m argarinok a táplálkozásban 
Dr. Zajkás Gábor: Transzzsírsavak 
Vita
11.30- 12.00 Szünet
12.00- 13.30 II. rész
Előadások:
Papp Rita: Az étrendi tanácsadás 
m ódszertana
Prof. dr. Halmy László: A m argarin
fogyasztás hatása a zsíranyagcserére 
Prof. dr. Rigó János: Zsírok és vita
minok 
Vita
13.30- 15.00 Ebéd

A „MEDICOR a m agyar egészség
ügyért” Alapítvány pályázatot hirdet 
a hazai egészségügyi ellátás műsze- 
rezettségi szintjének javítására, a 
MEDICOR csoporthoz tartozó tár
saságok által gyártott és forgalmazott 
új, korszerű termékek beszerzéséhez 
történő hozzájárulással.
A pályázat a Népjóléti Közlönyben je
lenik meg.
Beadási határideje: 1998. jú lius 31.
A pályázatra vonatkozó részletes in
formációt tartalm azó tájékoztató be
szerezhető a „MEDICOR a m agyar 
egészségügyért” Alapítványnál (1135 
Bp., Tahi út 53-59., tel.: 252-6457, fax: 
252-3520 és a MEDICOR Kereske
delmi Rt. Szolgáltató Igazgatóságánál, 
1135 Budapest, Tahi út 53-59., tel: 
252-8758, fax: 252-7567.

A M agyar Allergológiai és Klinikai 
Im m unológiai Társaság XXVI. Kong
resszusa
Harkány, Hotel AGRO 
1998. május 13-15.
A szervezőbizottság elnöke:

Prof. dr. Czirják László 
Tudományos program 
Szerda, május 13.
14.00- 14.10 Ünnepélyes megnyitó 

Bellyei Árpád, Bédy Miklós, 
Szemere Pál, Nékám Kristóf, 
Czirják László

14.10- 15.10
Üléselnökök: Dobozy Attila,

Pár Alajos
Referátumok:
Kemény Lajos, Dobozy Attila  (Bőr
klinika, SZOTE) Thl/Th2 válasz je
lentősége a fertőző, autoim m un és al
lergiás megbetegedésekben 
Pár Alajos (I. sz. Belgyógyászati Kli
nika, POTE): A krónikus C hepatitis 
pathogenesise és therapiája 
Előadások
1. Podányi B., Kárpáti S., Lengyel G., 
Horváth A. (Országos Bőr- és Nemi- 
kórtani Intézet, Semmelweis OTE Bőr
és Nemikórtani Klinika és Semmel
weis OTE II. sz. Belgyógyászati Klini
ka, Budapest): Krónikus C hepatitishez 
társult alopecia areata két esete
2. Farkas H .\ Gyeney L.1, M ajthényi 
P.2, Füst Gy.3, Varga L.4 ('Országos 
Reumatológiai és Fizioterápiás Inté
zet, 2Szent István Kórház és Intéz
ményei, Kun Kórház, Sem m elweis 
OTE III. Belgyógyászati Klinika, O r 
szágos Haematológiai és Im m uno
lógiai Intézet): Helicobacter pylori in
fekcióval társult szerzett Cl esterase 
inhibitorhiány
3. Somos Zs.1, Farkas B.1, M ózsik Gy.2 
('Bőrgyógyászati Klinika, 2I. sz. Bel
gyógyászati Klinika, POTE): A Helico
bacter pylori fertőzés bőrgyógyászati 
jelentősége
15.10- 15.40 
Meglepetés (I.)
16.00- 17.00 
Kerekasztal
Nékám K., Andrásofszky Zs.1, Gönczi 
Zs.2, Gyeney L., Nagy A.3, Katona E., 
Papp Gy.3, Szántó H.5, Virányi M., 
Zsilinszky Zs. (Országos Reuma
tológiai és Fizioterápiás Intézet; Szív
ás Tüdőkórház, M osdós1, XVIII. Kér. 
Eü. Szolgálat Budapest2, Budai Gyer
m ekkórház3, Zala megyei Háziorvosi 
Szolgálat4, Hetényi Kórház Bőrgyó
gyászati Osztály, Szolnok5): Salomvár 
allergográfiája

Felkért hozzászólók 
Farkas I., Fehér Z., Katona E., Nékám
K. (Országos Környezetegészségügyi 
Intézet, Budapest): A parlagfű pollen, 
a légszennyezettség egészségkárosító 
hatásának tudati tükröződése -  koc
kázatértékelés Salomváron
17.00-18.00 
Kerekasztal
A háziorvosi allergológiai ellátás kor
látái és lehetőségei 
Koordinátor: Nékám Kristóf 
Részt vevők: Rónai Zoltán, Hidas Ist
ván, Papp Gábor
19.00 
Fogadás 
Hotel Agro
A fogadás fő támogatója a Shering -  
Plough
Csütörtök, m ájus 14.
8.30-10.20
Üléselnökök:

Szem ere Pál,
Nékám Kristóf 

Referátum
Dietrich Kraft (Institut für Allge
meine und Experimentelle Pathologie 
der Universität Wien): Recombinant 
allergens: the future for diagnosis and 
treatment of atopic allergy 
Előadások
4. Hídvégi E.1, Cserháti E.', Arató A .‘, 
Kereki E.2 ('Semmelweis OTE I. Gyer
mekklinika, 2Svábhegyi Gyermek
gyógyintézet, Budapest): Melyik vizs
gálatnak van döntő jelentősége a tej
allergia diagnosztikájában?
5. Bakos N., Szentandrássy J. (Hetényi 
Géza Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, 
Központi Laboratórium , Szolnok): 
Zöldség-, gyümölcs- és pollenallergia 
együttes előfordulása urticariás 
betegeinkben
6. Szentesi M. (Tüdőgondozó Intézet,
Székesfehérvár): Gastrointestinalis
„allergiák”
7. Polgár M. (M adarász u. Gyermek- 
kórház Rendelőintézet, Budapest): 
Táplálékallergia társulása légúti al
lergiával gyerm ekkorban
8. Bittera /., Elek Á. (MJV Gyer
mekkórház, Szeged): Néhány k ó rtö r
téneti adat elemzése gyermekkori 
rhinitis allergicában
9. Szilasi M .1, Sipka S.2, Brúgós L.‘, 
Szabó Z.2, Lakos G.2, Édes V , Szegedi 
Gy.2 ('Szív- és Tüdőgyógyászati Kli
nika, 2III. sz. Belgyógyászati Klinika, 
DOTE): Halolaj szedés hatása p a r
lagfű okozta allergiás rhinitisben
10. Kadocsa E., Gönczi E, Késmárki
K., Márk Zs., Mezei Gy., Nagy B.,
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Szilasi M. (Fül-Orr-Gége Klinika, 
SZOTE): FlixonaseR orrspray haté
konyságának hazai m ulticentrikus 
vizsgálata szénanáthás betegeken
11. Kosa L. (Svábhegyi Gyerm ek
gyógyintézet, Budapest): Flixotide-al 
szerzett tapasztalataink gyerm ekkori 
asthm a kezelésében
12. Dolinay T. (Szabolcs-Szatmár-Be- 
reg Megyei Önkormányzat, Jósa And
rás Kórház, Nyíregyháza II. sz. Gyer
mekosztály): Kombinált antiasthm a- 
ticus spray alkalmazása extrinsic tí
pusú, terhelés indukálta asthm a bron- 
chialéban szenvedő gyermekeknél
10.40-11.10
Meglepetés (II.)
11.10-12.35
Üléselnökök:

Gyurkovits Kálmán,
Kása Lajos 

Referátum
Gyurkovits Kálmán (Somogy Megyei 
Tüdő- és Szívkórház, M osdós): Te
rápiásán nehezen befolyásolható 
gyermekkori asztma kezelése 
Előadások
13. Szabó Z .‘, Szilasi M.2, Brúgós L.2, 
Szántó S.1, Kovács I.1, Széles M .1, Sze
gedi Gy.1, Sipka S.1 ( ‘III. sz. Belgyó
gyászati Klinika, 2Szív- és Tüdő- 
gyógyászati Klinika, DOTE): Allergén 
specifikus IgE szintek és a teljes vér 
kemilumineszcencia értékek változá
sának összehasonlítása parlagfűre al
lergiás betegekben
14.  Kelemen Cserháti E .1, Mezei 
Gy.1, Kereki E.2 (‘I. sz. Gyermek- 
klinika, Semmelweis OTE, 2Svábhegyi 
Gyermekgyógyintézet): A serum , orr
garat mosófolyadék, indukált köpet 
ECP és FEV1 összefüggésének vizs
gálata asthmás gyermekekben
15. Varga L., Gönczi Zs., H orváth M., 
Mezei Gy., Mohácsi E., Pásztor E., 
Szlávik M., Cserháti E., Füst Gy. (Or
szágos Haematológiai és Im m uno
lógiai Intézet, Budapest): Fapollen al
lergiások szérumának kom plem ent 
aktiválhatósága
16. Rapp /., Kereki E., Börzsönyi L., 
Kása L. (Svábhegyi Gyermekgyógy
intézet, Budapest): IL-4, IL-5, tryptase 
és az ECP változása nasalis váladék
ban allergén-specifikus provokáció 
során
17. Mezei Gy.1, Varga L.2, Veres A .1, 
Füst Gy.3, Miriszlay E.4, Cserháti E.' 
(’Semmelweis OTE I. sz. Gyermek- 
klinika, 2Országos Haematológiai és 
Immunológiai Intézet, 3Semmelweis 
OTE III. sz. Belgyógyászati Klinika,

“Semmelweis OTE, II. sz. Gyermek- 
klinika, Budapest): In vivo komple
ment aktiválódás parlagfűvel történő 
nazális provokáció során
18. Sipka S.1, Szilasi M.2, Brugós L.2, 
Kovács I.1, Szántó S.1, Bankó K.1, 
Asztalos L3, Lakos G.1, Szegedi Gy.1 
(‘III. sz. Belgyógyászati Klinika, 2Szív- 
és Tüdőgyógyászati Klinika, 3II. sz. 
Sebészeti Klinika DOTE): Citoplazma 
foszfolipáz A2-gátláson alapuló, új, 
rutinm ódszer a glükokortikoszteroid 
érzékenység mérésére
19. Szőcsik K. (NOVARTIS Hungária 
Kft., Budapest): Hogyan tervezzünk 
klinikai vizsgálatot allergiás betegsé
gekben?
14.00-15.25
Üléselnökök:

Böszörményi Nagy György, 
Cserháti Endre 

Referátum
Straub Ilona (Országos Epidemio
lógiai Központ, Budapest): A vakciná- 
ció helyzete hazánkban 
Előadások
Erdei E., Farkas L, Fehér Z. (Országos 
Közegészségügyi Intézet, Budapest): 
A hazai parlagfű allergiahelyzet az 
aerobiológiai monitorizálás és a já
róbetegrendelések adatainak tükré
ben
20. Farkas L, Fehér Z., Erdei E., 
Magyar D. (Országos Közegészség- 
ügyi Intézet, Budapest): Közegészség- 
ügyi intézkedések a parlagfű elter
jedésének visszaszorítására
21. Fehér Z.1, Farkas I.‘, Erdei E.1, 
Gallovich E.2, Csoltkó G.3, W immer /.- 
né4, Klatsmányi J.5, Laczik M.-né6, 
Szintainé Dobrádi J.7, Borsányi A.8, 
Oravecz A .9, Farkas L.w, Magyar D.‘ 
(’Országos Környezetegészségügyi 
Intézet, 2ÁNTSZ Baranya, 3Borsod- 
Abaúj-Zemplén, “Győr-Moson-Sop- 
ron, 5Zala, 6Hajdú-Bihar, 7Tolna, 8Jász- 
Nagykun-Szolnok, 9Bács-Kiskun, 10Bé- 
kés Megyei Intézetei): Parlagfű sze
zonok vizsgálata az ÁNTSZ aerobi
ológiai hálózat adatai alapján (1992— 
1997)
22. Harsányi E„ Horváth A., Sipos E„ 
Szabó M. (Fejér megyei Szent György 
Kórház, Gyermek Tüdőgyógyászat, 
Dunaújvárosi Szt. Pantaleon Kórház, 
Gyermektüdőgyógyászat): Az aller
giás és im mun-patomechanizmusú 
megbetegedések közegészségügyi és 
epidemiológiai helyzete a Fejér me
gyei gyermekpopulációban
23. Balogh K., Bea ]., Benczik E. (Szent 
Margit Kórház I. sz. Rendelőintézet,

Budapest): Allergiás rhinitis pre- 
valenciája Budapest III. kerületben 
1997
24. Gönczi Zs. (Bp. XVIII. kér. Egész
ségügyi Szolgálat, Budapest): Polle- 
nózis gyakorisága Budapest perem - 
kerületeiben
25. Endre L. (MÁV Gyermekkórház, 
Budapest): Az asztm a és légszeny- 
nyezettség kapcsolata 
15.25-16.10
Imm unsuppressio systemás autoim 
mun kórképekben 
M oderátor:

Szemere Pál
Gergely Péter: A cyclosporin kezelés 
rheum atoid arthritisben 
Dobozy Attila: Psoriasis therapiája, 
különös tekintettel az immunsup- 
pressióra
Szegedi Gyula: Systemás autoim m un 
kórképekben alkalmazott im m un
suppressio
A kerekasztal a Novartis Hungária tá 
mogatásával jött létre.
16.30-17.55
Üléselnökök:

Gergely Péter,
Sipka Sándor 

Referátum
Gergely Péter (Központi Im m unoló
giai Diagnosztikai Laboratórium, 
Semmelweis OTE): A tuberculosis im 
munológiája
26. Nagy Z., Kumánovics G., Komócsi 
A., Tóvári E., Czirják L. (II. sz. Bel
gyógyászati Klinika, POTE): A ca- 
pillarmicroscopia jelentősége a sys
temás autoim m un kórképek és a 
Raynaud-syndrom a diagnosztikájá
ban
27. Váncsa A .1, Garai I.2, Galuska L.2, 
Csíki Z .\  Bodolay E.1, Szegedi Gy.1 
(‘III. sz. Belgyógyászati Klinika, N u k 
leáris Medicina Központ, DOTE): 
Kapillármikroszkópia és kéz perfú
ziós vizsgálat kevert kötőszöveti be
tegségben (MCTD)
28. Bodolay E. ', Dévényi K.2, Galuska 
I.3, Garai I.3, Váncsa A .1, Nemes Z.4, 
Szegedi Gy.1 (‘III. sz. Belgyógyászati 
Klinika, 2DOTE Radiológiai Klinika, 
’Nukleáris Medicina Központ Deb
recen, “Patológiai Intézet, DOTE): Tü- 
dő com putertom ographia és scinti- 
graphia által talált pulmonalis elté
rések kevert kötőszöveti betegségben 
(MCTD)
29. Bíró E., Bakó Gy., Szegedi Gy. (III. 
sz. Belgyógyászati Klinika, DOTE): 
Autoimmun thyreoiditisek gyakori
sága göbös strúm ákban
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30. Horváth I.1, Berták L.2, Horváth 
A.5, Lapis K.3, Hársing ].', Kocsis I.4, 
Bozóky Z.2, Horváth A .1 (‘Orszá
gos Bőr- és Nemikórtani Intézet, 
2Orsz. FJC Sugárbioi. és Sugáregészség
ügyi Kút. Int., Semmelweis OTE I. sz. 
Patológiai és Rákkutató Intézet, 
Sem m elweis OTE II. Belklinika, 
Sem m elweis OTE 111. Belklinika): 
Koleszterin liposzómával és tolerin- 
nel végzett immunizálás hatása kísér
letes érelmeszesedésre
31. Balázs M .1, Horváth G.2, Juhász I.3, 
Balogh P.‘ ( ‘Immunológiai és Biotech
nológiai Intézet, 2Radiológiai Klinika, 
POTE, 3DOTE Bőrgyógyászati Kli
nika): Xenogén tolerancia vizsgálata 
interspecies (patkány->egér)kimé- 
rákban
32. Tus K., Czirják L.‘, Németh P. 
(Immunológiai és Biotechnológiai In
tézet, ‘II. sz. Belgyógyászati Klinika, 
POTE): Anti-mitokondriális autoanti- 
testek vizsgálata szisztémás autoim 
mun kórképekben
19.00 Villánykövesdi pincelátogatás 
A pincelátogatás támogatója a Glaxo- 
Wellcome.
Péntek, május 15.
8.30-10.00
Üléselnökök:

Herjavecz Irén,
Nagy Lajos 

Referátumok
Szekeres Barthó Júlia (Mikrobiológiai 
Intézet, POTE): Légúti allergiás kór
képek és bacterialis infectiók kapcso
lata
Orosz M árta  (Tüdőklinika, SOTE): A 
felnőttkori therapia refracter asthm a 
bronciale jellemzői 
Előadások
33. Szemere P. (II. sz. Belklinika, 
HIETE): A leukotrién receptor anta- 
gonisták szerepe az asztma terápiá
jában
34. Naményi M. (Cholnoky Ferenc 
Kórház-Rendelőintézet, Tüdőgondo
zó, Veszprém): Klinikai tapasztalatok 
Accolate-tal
35. Vennes Zs., Dévai Á. (Fővárosi 
Uzsoki u.-i Kórház Tüdőosztály, 
Budapest): Asthma Ambulancia az 
Uzsoki u.-i Kórház Tüdőosztályán
36. Radeczky É. (Városi Egészségügyi 
Intézmény, Allergológia, Százhalom
batta): Allergológia szakrendelésen 
felismert pulm onális neoplazma
37. Gönczi Zs. (XVIII. kér. Egész
ségügyi Szolgálat, Budapest): DUO- 
TEC Inhaler enyhe asthma bron- 
chialeban

38. Anderlik P 1, Antm ann K.2, Szűcs 
M. Zs.3 ('Semmelweis OTE Mik
robiológiai Intézet, Sem m elweis OTE 
Közegészségtani Intézet Budapest, 
“Törökbálinti Tüdőkórház, Török
bálint): A levegő baktérium tartal
m ának és a betegek orr-torok baktéri
umflórájának összehasonlító vizsgá
lata pulm onológiai osztályon 
10.20-11.35
Üléselnökök:

Szegedi Gyula,
Hunyadi János 

Referátum
Szegedi Gyula (III. sz. Belklinika, 
DOTE): Az újabb genetikai, mole
kuláris biológiai technikák jövőbeni 
jelentősége az organ specifikus és sys- 
temás autoim m un kórképek diag
nosztikájában 
Előadások
39. Szekanecz Z. '■ 2, Alisa E. Koch2, 
Szegedi Gy.1 ( ‘DOTE III. sz. Belgyó
gyászati Klinika, Debrecen, “N orth
western University, Chicago, USA): Az 
angiogenesis pathogenetikai és klini
kai jelentősége rheumatoid arth ritis
ben és egyéb „angiogén betegségek
ben”
40. H ittner Gy. (Országos Reuma
tológiai és Fizioterápiás Intézet): 
A rthritis -  múlt, jelen, jövő
41. Imre K., Koó É., Seszták M., Bosák 
V.1, Bálint G. (Országos Reumato
lógiai és Fizioterápiás Intézet, Bu
dapest, ‘Research Institute of Rheu
matic Diseases, Pöstyén, Szlovákia): 
A rthritis psoriaticában szenvedő be
tegek genetikai vizsgálata
42. Z eherM .1, Demeter J.2, Szegedi Gy.1 
( ‘III. sz. Belklinika, DOTE, 2I. sz. Bel
klinika, Semmelweis OTE): Non- 
Hodgkin lymphoma előfordulása 
prim er Sjögren-szindrómában
43. Szegedi A .1, Hunyadi Sebők P.2, 
Semsei I.2 ( ‘Bőrklinika és 2III. sz. Bel
gyógyászati Klinika, DOTE): A Ro és 
La antigén mRNS-ek expressziójának 
változása UV-sugárzás hatására 
Esetismertetés
44. Hafner J. (Megyei Kórház, I. Bel- 
osztály, Zalaegerszeg): Rheumatoid 
arthritis és antithrom bin III. hiány 
együttes előfordulása 
11.35-12.55
Üléselnökök:

Horváth Attila,
Temesvári Erzsébet 

Előadások
45. Komócsi A .‘, Balogh Ed, Magyar
laki T.2, Czirják L.‘ ( ‘II. sz. Bel
gyógyászati Klinika, “Klinikai Kémiai

Laboratórium, POTE): A veseérin
tettség vizsgálata systemás autoim 
mun kórképekben
46. Baraczka K. (ORFI Ideggyógyá
szati Osztály, Budapest): A psycho- 
neuro-immunológia lehetőségei az 
autoimmun idegrendszeri betegségek 
diagnosztikájában
47. Ablonczy É., Marschalkó M., 
Horváth A. (Bőr- és N em ikórtani 
Klinika, SOTE): Systemás lupus ery- 
them atodesben szenvedő betegek 
bőrtünetei
48. Marschalkó M., Pónyai Gy., Ab
lonczy É., Horváth A. (Bőr- és Ne
m ikórtani Klinika, SOTE): Derma- 
tomyositises eseteink, therapiás ta
pasztalatok
49. Horváth M., Tárnok A. (Gyermek- 
klinika, POTE): Schönlein-Henoch- 
betegség gyermekkorban 
Esetismertetések
50. Petrovicz E., Ocskay L., Kovács P. 
(Szent László Kórház VI. Belgyó- 
gyászat-Szemészet-Fül-orr-gégészeti 
Osztály): Cogan-szindróma
51. Szlávik M .‘, Bély M.2, Vogt F 3, 
Gergely Farmos E.4, Gyeney L.‘ ( ‘ORFI 
Fül-orr-gége Osztály, “Pathologiai 
Osztály, “Szemészeti Osztály, 4Korányi 
TBC és Pulmonológiai Intézet I. Tü
dőosztály): Wegener granulom atosis 
szem-, fül-, arcüreg és tüdőérin tett
séggel
52. Márton G., Németh Gy., Nagy K. 
(HIETE II. sz. Gyermekgyógyászati 
Tanszék, Miskolc): Churg-Strauss- 
syndrom a kezelése alfa-interferonnal
14.00-15.05
Üléselnökök:

Czirják László,
Bakos Noémi 

Referátumok
Czirják László (II. sz. Belklinika, 
POTE): A nem differenciált systemás 
autoimmun kórképek jellemzői, korai 
tünetek systemás autoimmun kórké
pekben 
Előadások
53. Temesvári E. (Országos Bőr- és 
Nemikórtani Intézet, Budapest): Ek- 
zemától eltérő kontakt reakciók kli
nikaijelentősége
54. Judák R., Tímár K., Húsz S., 
Dobozy A. (Bőrgyógyászati Klinika, 
Szent-Györgyi Albert O rvostudom á
nyi Egyetem): Epikután érzékenység 
vizsgálata ulcus crurisos betegeken, 
különös tekintettel az antibiotiku
mokra
55. Beh M., Harsányi E., Horváth A. 
(Szent-György Kórház, Székesfehér
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vár): Atópiás betegek gégészeti szö
vődményei 
Esetismertetések
56. Parapatics Cs.1, Rókusz L.2, Vajda 
A.', Baló-Banga J. M.‘ ( ‘MH Központi 
Honvédkórház Bőrgyógyászati Osz
tály Budapest, 2I. Belgyógyászati Osz
tály Budapest): Hypereosinophil der
matitis
57. Szakos E.1, Réti Gy.1, Lakos G.3, 
Vámosi I.2, Bikszádi ( ‘Borsod-A.-Z. 
Megyei Kórház, Gyermekegészség
ügyi Központ, 2Központi Klinikai La
boratórium , 3DOTE III.-as Belgyó
gyászati Klinika Immunológiai La
boratórium ): Vizsgálatok lichen scle
rosus et atrophicus okozta phim osis- 
ban szenvedő gyermekeknél
15.05
A MAKIT XXVI. kongresszusának be
rekesztése.

Magyar Gerontológiai Társaság 1998. 
évi Kongresszusa
Miskolc-Lillafüred, Palotaszálló 
1998. május 21-23.
A tudományos ülés elnöke:

Prof. dr. Iván László 
A szervezőbizottság elnöke:

dr. Molnár Imre főorvos 
1998. m ájus 21., csütörtök
14.00- 16.00 Érkezés
16.00- 16.30 A vendégek fogadása
16.30- 17.00 Megnyitó
17.30- 19.00 Kerekasztal-konferencia 
az idősödésről, az idősügyről 
Referátum
Prof. dr. Iván László: A rendszerszem 
léletű geriátria
20.00 Welcome Party a Palotaszál
lóban
1998. m ájus 22., péntek
08.30- 12.30 Tudományos Ülés
08.30- 09.00 Referátum: Prof. dr. Sze- 
gedy Gyula akadémikus
09.00- 10.00 Előadások 
Üléselnök:

dr. Vértes László, 
dr. Koleszár Lajos

1. dr. Vértes László (G eriátriai Osz
tály, Péterfy Sándor utcai Kórház, 
Budapest): Az idősek zeneterápiájáról
2. dr. Nagy Katalin (Gerontológiai 
Tanszék, DOTE, Debrecen): Intra- 
celluláris oxidativ folyamatok, vizs
gálatok ESR oximetriával fokozott ar
teriosclerosis rizikójú betegek vér
sejtjeiben
3. dr. Oravecz Katalin (Gerontológiai 
Tanszék, DOTE): A Fenton-reakció ál

tal indukált oxigéneredetű szabad
gyökök hatása a PC12 neuroblasztó- 
ma sejtvonal differenciálódási sajá
tosságaira
4. dr. Károlyi Zsuzsanna, dr. Kriston 
Renáta (Bőrgyógyászati Osztály, 
Semmelweis Kórház, Miskolc): Miért 
gyakoribbak a mycosisok időskorban
5. dr. Fodor Miklós (II. Psychiátriai 
Osztály, Jahn Ferenc Dél-Pesti Kór
ház, Budapest): Időskori depresszió 
korszerű kezelése
10.10-10.40 Referátum:

Prof. dr. Petrányi Győző 
akadémikus

10.40-11.20 Előadások
6. dr. Vértes László (Geriátriai Osz
tály, Péterfy Sándor utcai Kórház, Bu
dapest): Szociális gerontológia ge
riátriái osztályon
7. dr. Kárteszi Mihály Ph. D. (Sürgős
ségi Belgyógyászati és Klinikai To
xikológiai Osztály, Erzsébet Kórház, 
Budapest): Időskor és suicidum
8. dr. M olnár Imre, dr. Nagy Zsolt, dr. 
Takács István, dr. Hártó György, dr. 
Radványi Gáspár, dr. Tamáska Péter, 
dr. Barkó Olga, dr. Tar Árpád  (Kró
nikus Belgyógyászati Osztály, II. Bel
gyógyászati és Haematológiai Osz
tály, Semmelweis Kórház, Miskolc): 
Malignus lymphomák idős ko
rdáknál
9. dr. Majercsik Eszter (Geriátriai Osz
tály, Szent Margit Kórház, Budapest): 
Geriátriai Osztály új finanszírozási 
modellje a Szent Margit Kórházban
11.30-12.00 Referátum:

Prof. dr. Zs.-Nagy Imre
12.00-12.40 Előadások 
Üléselnök:

Prof. dr. Szegedy Gyula 
akadémikus,
Prof. dr. Petrányi Győző 
akadémikus

10. dr. Semsei Imre (III. Belgyógyá
szati Klinika, Molekuláris Biológiai 
Kutató Laboratórium, DOTE, Debre
cen): A génexpresszió változása az 
öregedéssel: az RNáze inhibitorok 
változásai: az Rnáze inhibitorok vál
tozásai
11. dr. Jeney Florece (Gerontológiai 
Tanszék, DOTE Debrecen): Az oxi
géneredetű szabadgyökök hatása a 
sejtdifferenciálódásra -  in vitro
12. dr. Bazsó-Dombi Enikő  (Geron
tológiai Tanszék, DOTE, Debrecen): A 
Fenton-reakció által indukált hidroxil 
(OH-) szabadgyökök hatása a SÓD és 
a kataláz enzimek génexpressziójára a 
sejtdifferenciálódás során

13. dr. Ferencsik Mária, dr. Zoliéi 
Magdolna (Gerontológia és Krónikus 
Belgyógyászati Osztály, Szeged Me
gyei Jogú Város Önkormányzat Kór
ház): Chronicus betegséghez társuló 
anaemia kezelése idős betegeken
14. dr. Tornai Ildikó, dr. Bartha M ag
dolna, dr. Tiboldi Éva (Szemészeti 
Osztály, Semmelweis Kórház, M is
kolc): Szürkehályog m űtét és az idős 
kor
12.40-14.00 Ebéd
14.00- 15.00 Kerekasztal-konferencia: 
Időskori affekt zavarok és suicidiu- 
mok
M oderátor:

Prof. dr. Iván László 
Részt vevők:

Prof. dr. Rihmer Zoltán 
és Prof. dr. Tariska Péter 

Támogatja a Pfizer Hungária Kft. 
15.15-16.45 Társasági program : k i
rándulás Garadnára erdei vasúton
17.00- 17.20 Referátum: 

dr. Szabó Imre,
Prof. dr. Hunyadi János 

17.20-18.30 Előadások 
Üléselnök:

dr. Regiusz Ottó, dr. Kárteszi 
Mihály, dr. Simon György

15. dr. Tiboldi Éva, dr. Tornai Ildikó  
(Szemészeti Osztály, Semmelweis 
Kórház,Miskolc): Gyógyszerszedés és 
az időskori szürkehályog
16. dr. Gergely Tibor (Belgyógyászati 
Osztály, Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Kórház): Diagnosz
tikus és terápiás felső tápcsatornái 
endoszkópia rizikó tényezői időskor
ban
17. dr. Flórián Ágnes, dr. Tamási Lás
zló (Reumatológiai Osztály, Szent 
Ferenc Kórház, Miskolc): A senilis os
teoporosis diagnosztikájának és ke
zelésének gyakorlati problémái
18. dr. Halmos Béla (Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztály, M arkhot Fe
renc Kórház, Eger): Stroke-t szenve
dett 60 év feletti betegek rehabilitá
ciójának tapasztalatai
19. dr. Vértes László (Geriátriai Osz
tály, Péterfy Sándor utcai Kórház, Bu
dapest): Az idősek rehabilitációjáról
20. dr. Lázár Laura, dr. Vértes László 
(Geriátriai Osztály, Péterfy Sándor u t
cai Kórház, Budapest): G eriátria ka- 
zuisztika
21. dr. Schumann Béla (Országos O n
kológiai Intézet): A prostatarák korai 
felismerésének jelentősége az 50-70 
éves férfi korcsoportban
20.00 Fogadás
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1998. m ájus 23., szombat
08.30-10.00 Előadások 
Üléselnök:

Doc. dr. Nékám Kristóf, 
dr. Tornai Ildikó, 
dr. Telkes Zoltán

22. dr. Kiss Béla (Servier Hungária 
Kft.): Üj lehetőség a stabil angina pec
toris kezelésében -  Preductal

Gyógyszerismertetés: 5 perc
23. dr. Kiss Béla (Servier Hungária 
Kft): Időskori depressziók kezelése 
coaxillal

Gyógyszerismertetés: 5 perc
24. Doc. dr. Nékám K ristóf, dr. Papp 
György2, dr. Szántó Hajnalka3, dr. Zsi
linszky Zsuzsa1, dr. Gönczi Zsuzsa4, dr. 
Gyeney László1, dr. Andrásovszky 
Zsolt6, dr. Nagy Adrienne7, dr. Virányi 
M arian1 (Klinikai Immunológiai Osz
tály, Gégészeti Osztály, ORFI1, Zala 
Megyei Háziorvosi Szolgálat2, Bőr- 
gyógyászati Osztály, Hetényi Kórház3, 
XVIII. kerületi Eü. Szolgálat, Bu
dapest4, Szív-tüdőkórház, M osdós6, 
Budai Gyermekkórház, Budapest7): 
Salomvár idős lakóinak allergológiai 
szűrővizsgálata
25. dr. Telkes Zoltán (Fővárosi Önkor
mányzat Visegrádi Rehabilitációs 
Szakkórháza): Időskorú multim orbid 
betegek rehabilitációja
26. dr. Tóth István, dr. Dér Márta  (I. 
Krónikus Belgyógyászati Osztály, II. 
Rákóczi Ferenc Kórház, Szikszó): 
Krónikus Belgyógyászat Abaújban, 
1997
27. dr. Bakos Ilona, dr. Almássy László, 
dr. Büdi László (Általános és Mellkas
sebészeti Osztály, Semmelweis Kór
ház, Miskolc): 70 éven felüli betegek 
sebészeti kezelések alakulása osztá
lyunkon
28. dr. Gurzó Zsuzsanna1, dr. Gyimesi 
András1, dr. Zámori Csaba2, dr. Iványi 
János1 (Érsebészeti Osztály1, I. Bel
gyógyászati Osztály2, Pándy Kálmán 
Kórház, Gyula): Amputáció az idős 
korú diabeteses betegeken
29. dr. Kotány Éva, dr. Boda Zita 
(Anaesthesiologiai és Intensiv Thera- 
piás Osztály, Semmelweis Kórház, 
Miskolc): 70 év feletti betegeink m ű
téti érzéstelenítése
10.10-11.20 Előadások 
Üléselnök:

dr. Molnár Imre, dr. Telkes 
Zoltán, dr. Imre Sándor

30. dr. Papp Klára (OM Laboratories 
Ltd. Tudományos és Információs Iro
da, Debrecen): Felső légúti m egbe
tegedések megelőzése időskorban

31. Doc. dr. Imre Sándor Ph. D. (Kór
élettani Intézet, DOTE): Az öregedés 
rheologiai vonatkozásai
32. dr. Boga Bálint, dr. Takáts Alajos, 
dr. Ónodi Levente (III. Belgyógyászati 
Osztály, Fővárosi Önkormányzat Ká
rolyi Sándor Kórház): Idős, kórház
ban elhalálozott rákbetegek term iná
lis fázisának elemzése
33. dr. Megyeri Zsuzsanna, dr. Szabó 
Attila, dr. Csire Béla (Belgyógyászati 
Osztály, Diósgyőri Kórház, Miskolc): 
Időskori hypoglycaemiák osztályunk 
elmúlt 5 éves anyagában
34. dr. Lakatos Levente (II. Krónikus 
Belgyógyászati Osztály, II. Rákóczi 
Ferenc Kórház, Szikszó): A geriátriai 
betegeink és az öt „I”
35. dr. Salamon Sándor (III. Pulmo- 
nológiai Osztály, Jósa András Kórház, 
Nyíregyháza): Az időskori alkoholiz
musról (esetek és tapasztalatok)
36. dr. Bajor Zoltán, dr. Csire Béla 
(Belgyógyászati Osztály, Diósgyőri 
Kórház, Miskolc): Az időskori gyógy
szeres kezelés általános problémái
37. dr. Dér Márta, dr. Tóth István (I. 
Krónikus Belgyógyászati Osztály, II. 
Rákóczi Ferenc Kórház, Szikszó): A 
cink hyaluronát szerepe az inm obi
lizáció egyik szövődményének a de- 
cubitusoknak kezelésében
11.30-12.40 Előadások 
Üléselnök:

dr. Fodor Miklós, dr. Nagy 
Zsolt, dr. Lakatos Levente

38. dr. Hídvégi Katalin, Doc. dr. Lázár 
Szilvia (Fővárosi Önkormányzat Idő
sek Otthona): „Osztálypótló bőrgyó
gyászati modell” megvalósítása a Fő
városi Önkormányzat Pesti úti Idősek 
O tthonában
39. dr. Szántó Béla (Őszi Napsugár 
Otthon, Miskolc): Lehetőségek idős
korúak otthonában
40. Kiss Jánosné, dr. Lázár Laura (Ge
riátriai Osztály, Péterfy Sándor utcai 
Kórház, Budapest): A házibeteg ápo
lásról régi könyvekben
41. dr. Császár Tamás (Krónikus Bel
gyógyászati Osztály, Zala Megyei Kór
ház): Időskori Hypertonia kezelése 3. 
generációs kalciumcsatorna blokkoló 
lacidipinnel
42. dr. Gergely Tibor1, dr. Tiszlavicz 
László2 (Belgyógyászati Osztály, Sze
ged Megyei Jogú Város Ö nkor
mányzat Kórház1, Pathologiai Intézet, 
Szent-Györgyi A. OTE, Szeged2): Idős
kori Ormond-betegség
43. dr. Fodor Miklós (II. Psychiatriai 
Osztály, Jahn Ferenc Dél-Pesti Kór

ház, Budapest): Az alkoholmegvonási 
szindróma geriátriai vonatkozásai
44. dr. Blaskovich Erzsébet (Krónikus 
Utókezelő Osztály, Kardiológiai Szak- 
ambulancia, Városi Önkormányzat 
Kórház- Rendelőintézet, N agyatád): 
Tapasztalataink a Kalkuttai Teréz 
Anya szerinti haldoklás vezetésről
45. dr. Blaskovich Erzsébet (Krónikus 
Utókezelő Osztály, Kardiológiai Szak- 
ambulancia, Városi Önkormányzat 
Kórház-Rendelőintézet, Nagyatád): 
80 éven felüli betegek echocardio- 
graphiás vizsgálatának tanulságai
Ä kongresszus fő tám ogatója a Syn
thelabo Medica cég.
Poszterek
Üléselnök:

Prof. dr. Zs.-Nagy Imre, 
dr. Bakos Ilona

1. dr. Csővári Mihályné (dr. Szokorina 
Szófia) (Egyesített Egészségügyi Intéz
mények Központi Laboratórium a, 
Pécs): Vér antioxidáns státusza idős 
korban
2. dr. Csővári Mihályné (dr. Szokorina 
Szófia) (Egyesített Egészségügyi In
tézmények Központi Labortórium a, 
Pécs): Effect of natural antioxidants 
on free radical processes and on per
oxide metabolism in elderly patients
3. dr. Csővári Mihályné (dr. Szokorina 
Szófia) (Egyesített Egészségügyi In
tézmények Központi Laboratórium a, 
Pécs): Testosteron-szint alakulása a 
prostata megbetegedése esetén
4. Nagyné dr. Hajdú Eszter (Egyesített 
Egészségügyi Intézmények Központi 
Laboratóriuma, Pécs): Se-SOD és li- 
pidperoxidáció az időskori mellitus 
esetén
Az előadások időtartam a 8 perc. Elő
adásonként 2 perc vitára van lehe
tőség.
Információ: dr. M olnár Imre osztály- 
vezető főorvos Semmelweis Kórház, 
Krónikus Belgyógyászati Osztály 
(CBO) Miskolc, Csabai kapu 9. 3529. 
Telefon/fax: 46-36-33-33/1130 m el
lék.

A Mensch Medicin Centrum ban, 
Észak-Pesten a XV. kerületben (M3-as 
mellett a XIV. kerület határán) igénye
sen berendezett rendelők kiadók. 
(Ultrahang, m űtői lehetőség.)
Fiatal, tehetséges kollégák jelentke
zését várjuk.
1155 Budapest, Bulcsú u. 30. Dr. 
Mensch Henrik tel.: 307-0051.
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Magyar Orvosok Nemzetközi Társa
sága (Worldwide Hungarian Medical 
Academy -  WHMA) 4. N em zetközi 
Kongresszusa
Budapest, 1998. augusztus 27-29.

A szervezet Bostonban élő magyar 
származású orvosok kezdeményezé
sére alakult meg 1990 augusztusában 
Ausztráliában, a Gasztroenterológiai 
Világkongresszuson, és 1990. decem 
ber 28-án jegyezték be Bostonban.
A szervezetnek jelenleg 26 országból 
közel 900 fős tagsága van, főként m a
gyar származású gyakorló orvosok
ból és kutatókból áll, de szívesen lát 
m indenkit, akinek a tudom ánnyal és 
a magyarsággal kapcsolata van, vala
m int érdeklődést mutat a szervezet te
vékenysége iránt. A tagság kb. 15%-a 
nem beszél magyarul, azonban vala
milyen formában kapcsolatban van 
vagy volt a magyar orvostudom ány
nyal, illetve magyar kollégákkal. így a 
szervezet hivatalos nyelve -  nem 
zetközi jellegét is hangsúlyozván -  a 
tudom ány nemzetközi nyelve, az an
gol.
A szervezet alakulásakor megfogal
mazott fő célja a világ különböző 
országaiban élő magyar orvosok és 
kutatók közötti szakmai és személyes 
kapcsolatok létrehozása, fenntartása, 
információk terjesztése, és folyama
tos, nemzetközi színvonalú poszt
graduális képzés biztosítása. A ve
zetőség, melynek tagjai szintén ma
gyar származású, külföldön m ár je
lentős hírnévre szert tett kollégák, 
folyamatosan tájékoztatja a tagságot 
az új állások, ösztöndíjak, tudom á
nyos és kutatási együttm űködések, 
klinikai cseregyakorlatok lehetősé
geiről, valamint a társaság terveiről, 
eseményekről a társaság saját lapjá
ban, amely ún. „Newsletter” form á
ban jelenik meg, és a „World Wide 
Web”-en keresztül is elérhető 
(http://www.hungary.com/whma). A 
társaság maga is biztosít fiatal kol
légák számára ösztöndíj lehetőséget, 
főként az Egyesült Államokban. A 
szervezet kapcsolatrendszerén ke
resztül m ár eddig is több m agyar és 
szlovák kolléga látogatott ki néhány 
hónapos vagy éves szakm ai gyakor
latra az Egyesült Államokba.
A három évente megjelenő tagnévsor 
(Membership Directory) országon

kénti és szakm ánkénti beosztásban 
tartalm azza a tagokról a fő inform á
ciókat. így jól követhető, hogy egy 
adott országban és szakterületen 
hány m agyar szárm azású kolléga dol
gozik, akivel szükség esetén a kapcso
lat felvehető.
A társaság kezdettől fogva feladatá
nak tarto tta  tagjai számára a nem 
zetközi színvonalú posztgraduális 
képzés biztosítását. Ennek megvaló
sítására két évente, ez idáig három  al
kalommal (1992, 1994, 1996) szer
vezett nem zetközi kongresszust, vi
lághírű előadók részvételével. Emel
lett évente több alkalommal került sor 
(eddig 15) kisebb regionális konfe
rencia és szimpózium megszerve
zésére Európában és az Egyesült 
Államokban. A társaság tiszteletbeli 
tagjává választott több világhírű kül
földi klinikust, ill. kutatót, többek 
között öt Nobel-díjas tudóst: Julius 
Axelrod-ot, George Palade-t, Andrew 
V. Schally-t, M artin Rodbell-t és Sir 
James W. Black-et, demonstrálván 
ezzel a magas szakmai színvonal 
fenntartásának igényét, melyre a m a
gyar kutatás és orvostudom ány m últ
ja is kötelez.
A társaság jelenlegi elnöke (Szabó 
Sándor és Kovách Arisztid professzo
rokat követően) Kunos György pro
fesszor, az MTA külső tagja, aki a 
Medical College of Virginia (Virginia 
Commonwealth University) Gyógy
szertani Tanszékének vezetője az Egye
sült Államok-beli Richmond-ban (tel.: 
1-804-828-2073, fax: 1-804-828-2117, 
e-mail: gkunos@ hsc.vcu.edu). A ve
zetőség (Executive Committee) tagjai: 
dr. Balogh Károly (Boston, MA), dr. 
Kovács Ágota (Budapest), dr. Pal- 
kovits Miklós, az MTÄ r. tagja (Bu- 
dapest/Bethesda), dr. Simon Géza 
(Minneapolis, MN), dr. Szabó Sándor 
(Long Beach/Irvine, CA) és dr. Szent- 
Györgyi András (Waltham, MA). A 
Nemzetközi Tanács elnöke dr. Gabriel
S.Nagy (Sydney, Australia). A 14 szak
csoport vezetőinek neve a „Mem
bership Directory”-ban található meg. 
A Budapesten rendezendő kong
resszus a Worldwide Hungarian Me
dical Academy (WHMA) 4. Nem
zetközi Kongresszusa. A Szervező 
Bizottság hazai és külföldi orvosokból 
áll, elnöke dr. Palkovits Miklós, titkára 
dr. Komoly Sámuel. A kongresszus

nem profit-orientált, a részvételi és 
szponzor díjak teljes összegét a kong
resszus rendezésére használja fel. A 
kongresszus helyszíne a Magyar Tu
dományos Akadémia.
A kongresszusnak nincs kiemelt té
mája, a kutató és gyógyító orvosi 
tevékenység számos ágából lesznek 
előadások és szimpóziumok. A nyolc 
plenáris emlékelőadást felkért külföl
di és hazai előadók tartják, közöttük 
két Nobel-díjas tudós is. A nyolc szim 
pózium nyolc tém akört ölel fel, fel
kért és bejelentett részt vevőkkel. A 
kongresszusra 5 Nobel-díjas tudós 
jelezte részvételét.
A Szervező Bizottság a jelen kong
resszusnak speciális jelleget kíván ad 
ni: a tám ogatásoktól függően nagy 
számban szeretne meghívni magyar 
orvosokat a szomszédos országokból. 
Meggyőződése, hogy találkozásuk a 
külföldi és hazai kollégákkal, kapcso
latok létesítése, munkájukat és jövő
jüket nagym értékben segíteni fogja. E 
cél érdekében a Szervező Bizottság 
m inden támogatási lehetőséget fel fog 
kutatni, és kéri az orvosegyetemek, az 
orvostudom ányi társaságok tám oga
tását is.
A Szervező Bizottság ez úton is tisz
telettel hívja az egyetem és a m agyar 
orvostársadalom  széles körét, hogy 
vegyen részt a WHMA 4. Nemzetközi 
Kongresszusán.
További információ: Dr. Komoly Sá
muel Jahn Ferenc Délpesti Kórház 
Neurológiai Osztály, 1204 Budapest, 
Köves u. 2-4., tel./fax: 284-7633 v. 283- 
6442 e-mail: komoly@mail.matav.hu

Eladó nőgyógyászati vizsgáló asztal -  
orvosi bútor darabok -  m űszerek 
használtan.
Érdeklődni:
06-62-491-282/hétköznap 17 óra után.

Az Orvosi Hetilap 1998, 139, 864. 
oldalán megjelent OH-QUIZ-re 
(LXXIII. sorozat) 1 helyes megfejtés 
érkezett, dr. Hídvégi Julianna (Szol
nok). Szívből gratulálunk, nyerem é
nyét postán küldjük el.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai 
Kórház főigazgató főorvosa (1145 
Budapest, XIV., Uzsoki u. 29.) pályázatot 
hirdet, a Kórház Onkoradiológiai Osz
tályára: 1 fő  orvosi állás betöltésére, su
gárterápiás munkakörbe.
Előnyben részesül az a pályázó aki:
-  radiodiagnosztikai,
-  pathologiai ismeretekkel,
-  más klinikumban szerzett tapaszta

lattal vagy
-  szakvizsgával és idegennyelv ismere

tével rendelkezik.
Pályázati határidő a megjelenéstől szá
mított 30 nap.

A Madarász utcai Gyermekkórház Fül-, 
orr-, gége- és nyaksebészeti osztálya 
felvételt hirdet 1 fő  szakorvos részére. 
Szakvizsga előtt álló legalább 3 éves 
gyakorlattal rendelkezők is pályázhat
nak. Endoscopos (bronchoscopos) gya- 

-korlat előnyt jelent.
Jelentkezés, ill. pályázat leadása: 1131 
Budapest, XIII., Madarász u. 22-24. 
Dr. Votisky Péter osztályvezető főorvos
nál. (Tel.: 149-8160).

A tapolcai Városi Kórház-Rendelőin
tézet orvos-igazgatója pályázatot hirdet 
az intézmény Belgyógyászati Osztályán 
megüresedett belgyógyász szakorvosi ál
lásra.
Az állásra közvetlenül szakvizsga előtt 
álló orvosok is jelentkezhetnek.
Bérezés: Közalkalmazott Tv. szerint.
Az állás azonnal elfoglalható.

A Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság
vezetője pályázatot hirdet bűnügyi 
szakorvosi beosztás betöltésére. 
Pályázati feltételek:
-  orvostudományi egyetemi végzettség 

általános orvosi diploma, kórbonctan
-  szakorvos vagy igazságügyi orvostan 

szakorvosi képesítés, büntetlen elő
élet

-  magyar állampolgárság és megfelel a 
beosztáshoz meghatározott egyéb fel
tételeknek.

Pályázathoz csatolandó:
-  szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány, diplo
ma

-  szakképesítés -  OONYI-ba vételről 
szóló dokumentum közjegyző által 
hitelesített másolatai, Magyar Orvosi 
Kamara-i tagság igazolása, valamint

-  nyilatkozat a pályázati anyag elbírá
lásában részt vevők betekintési jogáról

Állományviszonya: hivatásos, elérhető 
rendfokozat: alezredes.
Illetmény: a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszo
nyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alap
ján (besorolása: I/V). Lakást biztosítani 
nem tudunk.

A pályázatot a Heves Megyei Rendőr- 
Főkapitányság vezetőjéhez „saját kezű 
felbontásra” címezve (3300 Eger, Esz- 
terházy tér 2.) a megjelenéstől számított 
egy hónapig lehet benyújtani. 
Érdeklődni a Heves Megyei Rendőr-Fő
kapitányság Személyzeti Osztályvezető
jénél dr. Sipos Mihályné r. alezredesnél
36-412-555 telefonon lehet.

A Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság
vezetője pályázatot hirdet egészségügyi 
osztályvezető (főorvos) beosztás betölté
sére.
Pályázati feltételek:
-  orvostudományi egyetemi végzettség 

általános orvosi diploma,
-  igazságügyi orvostan szakorvosi ké

pesítés, legalább 5 éves szakorvosi 
gyakorlat, büntetlen előélet, magyar 
állampolgárság és megfelel a beosz
táshoz meghatározott egyéb feltéte
leknek.

Pályázathoz csatolandó:
-  szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány, diplo
ma

-  szakképesítés -  OONYI-ba vételről 
szóló dokumentum közjegyző által 
hitelesített másolatai, Magyar Orvosi 
Kamara-i tagság igazolása, valamint

-  nyilatkozat a pályázati anyag elbírálá
sában részt vevők betekintési jogáról

Állományviszonya: hivatásos, elérhető 
rendfokozat: alezredes.
Illetmény: a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszo
nyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
alapján (besorolása: I/VI). Lakást biz
tosítunk.
A pályázatot a Heves Megyei Rendőr- 
Főkapitányság vezetőjéhez „saját kezű 
felbontásra” címezve (3300 Eger, Esz- 
terházy tér 2.) a megjelenéstől számított 
egy hónapig lehet benyújtani. 
Érdeklődni a Heves Megyei Rendőr-Fő
kapitányság Személyzeti Osztályvezető
jénél dr. Sipos Mihályné r. alezredesnél 
36-412-555 telefonon lehet.

A Hajdúszoboszlói Egészségügyi Intéz
mények igazgató főorvosa pályázatot hir
det röntgen szakorvosi állás betöltésére.
A járóbeteg szakellátásban történő al
kalmazás feltétele szakorvosi képesítés, 
5 év szakmai gyakorlat.
Bérezés a Kjt. szerint.
Pályázati cím: 4201 Hajdúszoboszló, 
Pf.: 59.

A Mosonmagyaróvári Karolina Kór
ház-Rendelőintézet kórházigazgatója 
pályázatot hirdet:
-  2 gyermekgyógyász szakorvosi állás, 
illetve
-  onkológiai szakorvosi állás betölté
sére.

Az állások azonnal betölthetők. 
Érdeklődni: dr. Vörös László kórház- 
igazgatónál lehet a 96/215-435-ös te
lefonszámon

A Gödöllői Egyesített Egészségügyi In
tézmény felvételt hirdet 1998. június 1- 
től megüresedő röntgen főorvosi állására. 
Bérezés megegyezés szerint.
A pályázatokat az alábbi címre lehet be
nyújtani: Egyesített Egészségügyi Intéz
mény Igazgatóság, 2100 Gödöllő, Petőfi
S. u. 1. Tel./fax.: 06-28-420-655.

Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat pá
lyázatot hirdet heti 9 órában reuma 
szakorvosi állás betöltésére.
Érdeklődni és jelentkezni a 210-0386 
telefonszámon dr. Őz Piroska főorvos
nál lehet.

II. kerületi háziorvosi ügyeleti szolgá
latra szakorvost, vagy szakorvos-jelöltet 
keresünk.
Érdeklődni: OXIVIT Orvoscsoport, 
tel.: 201-7201, vagy 202-5753.

Szarvas Város Önkormányzata Egyesí
tett Gyógyító-megelőző Intézet orvos
igazgatója (Szarvas, Szabadság u. 11. 
sz.) pályázatot hirdet belgyógyász szak
orvosi állásra.
Az állás betöltéséhez belgyógyász szak
orvosi képesítés szükséges.
Bérezés: KJT alapján 
Az állás azonnal betölthető.

Szent Pantaleon Kórház (2400 Duna
újváros, Korányi S. u. 4-6.) főigazgatója 
pályázatot hirdet az alábbi állások be
töltésére:
-  Központi Laboratórium: beosztott or
vos
Pályázati feltétel:
-  klinikai laboratóriumi szakvizsga, de 
pályakezdők jelentkezését is elfogadjuk. 
Férőhelyet biztosítunk. Bérezés: Kjt. alap
ján, megegyezés szerint + munkahelyi 
pótlék.
-  Csecsemő és gyermekosztály: beosztott 
orvos
Pályázati feltétel:
-  szakvizsga csecsemő- és gyermekgyó
gyászatból,
-  pályakezdők is jelentkezhetnek. 
Férőhelyet biztosítunk. Bérezés: Kjt. 
alapján.
-  II. Belgyógyászat: szakorvos és orvos 
Pályázati feltétel:
-  belgyógyászatból szakvizsga,
-  pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
Férőhelyet biztosítunk. Bérezés: Kjt. 
alapján.
-  TBC Gondozó: szakorvos 
Pályázati felétel:
-  tüdőgyógyászatból szakvizsga.
Lakás megbeszélés tárgyát képezi. Bére
zés: Kjt + munkahelyi pótlék.
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-  Mozgásszervi Rehabilitációs osztály: or
vos
Pályázati feltétel:
-  ortopédia szakvizsga, traumatológiai 
szakvizsga.
-  pályakezdők jelentkezését is elfogad
juk.
-  Traumatológia: szakorvos 
Pályázati feltétel:
-  lehetőleg szakvizsgával, vagy szak
vizsga előtt állók jelentkezését várjuk. 
Férőhelyet biztosítunk. Bérezés: Kjt. 
alapján.

Máté-Kasza László ár.
főigazgató

Reménysugár Habilitációs Intézet (1223 
Budapest, Kápolna u. 3.) felvételt hirdet
gyermekgyógyász szakorvos, osztályve
zető' főnővér részére. Bérezés Kjt. sze
rint. Jelentkezés és további információ a 
főigazgató titkárságán 226-8165-ös tele
fonszámon.

Budapesti háziorvosi rendelőnkbe há
ziorvostan szakvizsgával, illetve foglal
kozásegészségügyi szolgálatunkba, fog
lalkozás-egészségügyi szakvizsgával ren
delkező kollégákat keresünk részmun
kaidős, illetve teljes munkaidős állásba. 
Idegen nyelv tudása előnyt jelent. 
Keresünk továbbá központi háziorvosi 
ügyeleteinkbe sürgősségi betegellátás
ban jártas kollégákat.
Önéletrajzát a következő címre várjuk: 
Falck SOS Kft., 1525 Budapest, Pf. 154.

Az Országos Reumatológiai és Fizio- 
terápiás Intézet (1027 Bp., Frankel Leó 
u. 25-27.) Belgyógyászati és Gasztroen- 
terológiai osztályán megüresedett állás
ra belgyógyász szakorvos jelentkezését 
várja.
Pályázati feltétel:
-  orvosi diploma
-  belgyógyászati szakorvosi képesítés
-  gasztroenterológiai jártasság és nyelv
tudás előnyt jelent
Benyújtási határidő: megjelenéstől szá
mított 30 nap.
A pályázatot a fenti címre kérjük benyúj
tani Dr. Bálint Géza főigazgató főorvos
nak.
A meghirdetett állással kapcsolatban 
érdeklődni lehet prof. dr. Nemesánszky 
Elemérnél a 212-4000 telefonszámon

Lumniczer Sándor Kórház Rendelőin
tézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 
10.) Sebészeti Osztályára 1 fő fiatal 
szakorvos, vagy közvetlen szakvizsga 
előtt álló orvos részére.
Bér Kjt. szerint. Orvos házaspár előny
ben, lakás megbeszélés tárgya. 
Érdeklődés: dr. Ballagi Farkas igazgató 
főorvosnál, tel.: 96/241-222

Albertirsa Nagyközség Önkormányza
ta pályázatot hirdet a központi orvosi

ügyelet megszervezésére és vállalkozói 
formában történő ellátására.
A részletes pályázati kiírás a jegyzőnél 
ingyenesen átvehető. A pályázat benyúj
tásának határideje a megjelenéstől szá
mított 15. nap.
Döntés: A megjelenéstől számított 30 
nap.
A pályázatokat zárt borítékban az 
„ÜGYELET” címszót feltüntetve Albert
irsa Nagyközség Polgármesterének kell 
címezni: Dr. Kiss Tibor polgármester 
(2730 Albertirsa Irsay K. út 2.) Felvi
lágosítás munkaidőben az 50/370-611-es 
telefonszámon kérhető.

A Népjóléti Minisztérium Világbanki, 
Phare és Segélykoordinációs Irodája
munkatársat keres szerződéses jogvi
szony keretében Egészségügyi Szolgál
tatások és Menedzsment Projekt Má
sodlagos Megelőzés Cervix-szűrési Al- 
program Minőségellenőrzési konzulensi 
feladatok ellátására.
A jelölttel szemben támasztott kívánal
mak:
- patológiai szakképzettség és jártasság 
a cervix-patológiában
-jártasság  a diagnosztikus citológia 
szűrési alkalmazásában
- jártasság a citológiai cervix-szűrés in
terdiszciplináris diagnosztikai gyakor
latában
-  oktatási gyakorlat a citológiai diag
nosztika területén
-  tájékozottság a citológiai cervix-szű
rés nemzetközi gyakorlatában
-  aktív angol nyelvtudás.
Szakmai önéletrajzot leinformálható re
ferenciák megjelölésével a Népjóléti Mi
nisztérium Világbanki, Phare és Segély
koordinációs irodájának kell küldeni. 
Beküldési határidő: 1998. május 15.
Cím: 1023 Budapest, Frankel Leó u. 
30-34.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosí
tást lehet kérni: dr. Hoffmann Andrea 
(tel.: 345-0826), vagy dr. Döbrössy Lajos 
(06-20-429-575)

„Jósa András” Kórház-Rendelőintézet
(Nyíregyháza, Szent István út 68.) orvos
igazgatója pályázatot hirdet 2 fő  orvosi 
állás betöltésére a Traumatológiai osz
tály neuro-traumatológiai részlegébe. 
Pályázati feltétel:
-  magyar orvosi diploma,
-  idegsebész szakorvosi szakképesítés, 
vagy gyakorlat előnyt jelent,
-  traumatológus szakorvosi szakképe
sítés, vagy gyakorlat előnyt jelent,
-  de szakvizsga előtt állók, illetve pálya
kezdők is jelentkezhetnek,
-  idegen nyelvismeret (minimum kö
zépfokú angol vagy német nyelvvizsga). 
Bérezés Kjt. szerint.
Pályázni a megjelenéstől számított 30 
napon belül lehet.

Fazekas Imre dr. 
orvos igazgató

Színvonalas belvárosi rendelőmbe kere
sek belgyógyász ideggyógyász, ortopéd 
és bőrgyógyász szakorvost.
Tel.: 118-0280.

A Fővárosi Szent István Kórház főigaz
gatója pályázatot hirdet a Fül-orr-gégé- 
szeti Osztályára osztályvezető főorvosi 
munkakörbe.
Pályázati feltételek: fül-orr-gégészeti 
szakképesítés, legalább 10 éves szakmai 
gyakorlat.
Pályázók közül tudományos fokozattal 
és vezetői gyakorlattal rendelkező 
előnyben részesül.
A pályázathoz csatolni kell: részletes 
szakmai önéletrajzot, képesítést igazoló 
okiratok másolatát, OONY igazolvány-, 
MOK tagsági igazolvány másolatát, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo
nyítványt, az osztály működésére vo
natkozó szervezési-vezetési elképzelé
seket, hozzájárulást ahhoz, hogy a pá
lyázatot elbírálók a pályázatot megis
merhessék.
A pályázatokat az Intézmény címére 
(1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér. 1.) 
kérjük benyújtani a Népjóléti Köz
lönyben történt megjelenés után 30 
nappal.

Kiemelt ügyeleti díjazás!
A Főv. Önk. Szent János Kórház (1125 
Budapest, Diósárok út 1.) pályázatot 
hirdet az Anaesthesiológiai osztálya 
anaesthesiológus szakorvost keres ügye
let ellátására.
(Megbízási szerződés, vállalkozó szá
mára történő kifizetés egyaránt lehet
séges.)
Jelentkezés orvos-igazgatónál 155-1800 
telefonon.

A Főv. Önk. Szent János Kórház főigaz
gató főorvosa (1125 Budapest, Diósárok 
út 1.) pályázatot hirdet a Kp. Intenzív- 
Anaesthesiológiai osztályon anaesthe
siológus szakorvos, illetve szakvizsga 
előtt álló orvos részére.
Bérezés megegyezés szerint. 
Betölthetőség: azonnal.

A Büntetés-végrehajtás Központi Kór
ház Főigazgató Főorvosa (Tököl, Rác
kevei út 6.) pályázatot hirdet az intézet
-  Anaetshesiológiai osztályán (csak 
szakképzett, kiemelt bérezéssel, sikeres 
pályázók letelepedéséhez az Intézmény 
szolgálati lakással nyújt segítséget)
-  Tüdőgyógyászati osztályán,
-  Belgyógyászati osztályán,
-  Laboratóriumi osztályán 
megüresedett orvosi állásra. A Tüdő- 
gyógyászati és Belgyógyászati osztá
lyán meghirdetett beosztások pálya
kezdőkkel is betölthetők.
Bérezés megegyezés szerint. 
Budapestről kijárással is megoldható. 
Személyes informálódás: 166-6766 tele
fonon.

1208



Hungarian Medical Journal

May 17,1998. Volume 139. No. 20.

OFFICIAL JOURNAL OF 
MARKUSOVSZKY LAJOS’ FOUNDATION

Diagnostic role of skin-symptoms
Török, L. 1211

QUESTIONS OF DIAGNOSTICS

Prenatal diagnosis of tricuspid atresia
Hajdú, J., Marton, Gy. T., Papp, Cs., Szabó, L,
Cesko, I., Papp, Z. 1219

MEDICAL TECHNIQUE

Orvosi
Hetilap
139. évfolyam 20. szám -  1998. május 17.

A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY 
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

A lap ította  -  E stablished by

MARKUSOVSZKY LAJOS 
1857

F őszerkesztő  -  Editor in  C hief

FEHÉR JÁNOS DR.

F őszerkesztő-helyettes -  D eputy  Editor

KELLER LÁSZLÓ DR.
Computerised, speech recognition based reporting of 
the gastroendoscopy investigation
Molnár, B., Gergely, J., Prónai, L., Papik, K., 
Zágoni, T., Fehér, J., Kutor, L., Tulassay, Zs. 1225

ACTUAL QUESTIONS

Elective haemofiltration in the treatment of sepsis and 
the multiple organ dysfunction syndrome
Molnár, Zs., Shearer, E. 1229

CASE REPORTS

Nutrition by percutaneous endoscopic gastrostoma in 
a deep facial burn
Halmy, Cs., Szűcs, A., Gyökeres, T., Dékány, K., 
Mezeiné Töreki, L, Kertész, E. 1235

HORUS

In memoriam Zoltán Réthy
Gorka, T. 1239

Gyula Sándor Szigeti (1872-1935)
Vértes, L. 1240
Anniversary of catheter technique in cardiology
Szatmárv,L. 1241

FROM THE LITERATURE 1245

LETTERS TO THE EDITOR 1269

NEWS 2771

Szerkesztőb izottság  -  Editorial Board

Boda Domokos dr., Eckhardt Sándor dr., Hankiss 
János dr., Ihász Mihály dr., Jakab Ferenc dr., Jobst 
Kázmér dr., Károlyi György dr., Lampé László dr.,Nász 
István dr., Ozsváth Károly dr., Paál Tamás dr., Petrányi 
Gyula dr., Rák Kálmán dr., Ribári Ottó dr., Romics 
László dr. és Tulassay Zsolt dr.

Szerkesztőség i főm unkatársak  -  Sen ior ed itors

Papp Miklós dr. és Regöly-Mérei János dr.

Szerkesztők  -  Editors

Betkó János dr., Blázovics Anna dr., Btage Zsuzsanna dr., 
Dinya Elek dr., Gerencsér Ferenc dr., Hardy Gézáné dr., 
Incze Ferenc dr., Lengyel Gabriella dr., Pár Alajos dr. 
és Walsa Róbert dr.

Tanácsadó testü let -  A dvisory Board

Brooser Gábor dr., Forgács Iván dr., Lépes Péter dr. 
és Sótonyi Péter dr.

Elnök -  P resident

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

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt.
Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában 
(1089 Budapest, Orczy tér 1., levélcím: HELP, Budapest 1900 tel.: 303-34-41), 
ezen kívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapelőfizetési és Elektronikus 
Posta Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a postahivatalokban 
vagy postautalványon, valamint átutalással a HELP 215-96162 
pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 8580,- Ft, 
félévre 4860,- Ft, negyedévre 2850,- Ft, egyes szám ára 220,- Ft 
Subscription fee: DEM 90 per vol plus 
DEM 150 postage and handling

Kiadja a Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest IV., Csányi L. u. 36.1043. 
Levélcím: Budapest., Pf.: 94.1327.
Telefon: (361) 370-0599. Telefax: (361) 390-9075 
A kiadásért felel: a Springer Hungarica Kiadó ügyvezető igazgatója 
Szerkesztőség: Budapest IV., Csányi L. u. 36.1043.
Levélcím: Budapest Pf.: 94.1327 Telefon: (361) 390-9390. Telefax: (361) 390-9075
Internet elérhetőség: http: // www. pro-patiente. hu
Készült: Széchenyi Nyomda Kft., Győr, 98.28664
Felelős nyomdavezető: Nagy Iván ügyvezető igazgató
INDEX: 25674 -  ISSN 0030-6002

f  KÖNYVTÁRA

^  B u r l-------- MoQ ^ °T°-
Q



C A V I N T  O N®

J A V A L L A T O K :
Különböző eredetű cerebro vaozk u híru, éó 

vaozkuldru) eredetű ozemeözeti éo fülészeti kórképek

K O M P L E X  H A T Á S M Ó D J A :
•  neuroprotektív hatóo 

• agyi metaboliznuu) oerkentéée 
• az agyozövet mikrocirkulációjának javítása

K É R J Ü K ,  O L V A S S A  E L  AZ A L K A L M A Z Á S I  E L Ő Í R Á S T !

Richter Gedeon rt.
O R V O S L Á T O G A T Ó  H Á L Ó Z A T  43  1 - 4 0  1 0 • O R V O S T U D O M Á N Y I  F Ő O S Z - T Á L Y  4 3 1 - 5 7 8 0



A bőrtünetek diagnosztikus szerepe

Török László dr.
Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet Kecskemét, Bőrgyógyászat (vezető főorvos: Török László dr.)

A kültakaróra, mint a szervezetünk legnagyobb „képer
nyőjére" számos belső szervi betegség tünete vetülhet 
ki. Ezekből fontos diagnosztikus következtetéseket lehet 
levonni, amelyek közül számos a mai korszerű medi
cinában is fontos. A bőrön látható tünetmintákból kiin
dulva, az újabb diagnosztikus jelentőségű bőrtünetek és 
összefüggések kerülnek bemutatásra.

K u lcssza va k : bőrtünetek, belbetegségek

Diagnostic role of skin-symptoms. Onto the common 
integument, as the largest „screen" of our organism, 
symptoms of numerous inner-organic diseases may exert 
projection. Of them important diagnostic conclusions 
are to be drawn, among which several ones are essential 
in modern medicine as well. Set out from symptom sam
ples observed on skin, cutaneous symptoms and connec
tions having recent diagnostic significance come to our 
demonstration.

K e y w o r d s :  skin-symptoms, internal disease

A bőrön lévő tünetekkel a beteg vizsgálata kapcsán m in
den klinikus találkozik. A kültakarón nem csak a sui ge
neris bőrbetegségek fordulnak elő, hanem  arra, mint a 
szervezetünk legnagyobb „képernyőjére” számos belső 
szervi, illetve szisztémás kórfolyamat tünete is kivetül. 
Ezért a bőrtünetek között olvasni tudó ovos, a kivetülő 
képek alapján viszonylag gyorsan belső szervi betegsé
geket tud  felismerni.

A belső szervi, illetve a szisztémás folyamatok és a bőr 
kölcsönhatásával a korrelációs dermatológia foglalkozik. 
A belbetegségek következtében kialakuló, azokkal szo
rosabb, illetve lazább összefüggésben álló, azokra, m int
egy rám utató cutan tüneteket derm atodrom áknak 
nevezzük. A derm atodrom ák jelentik azokat a vizuális 
információkat, amelyekből az iskolázott orvos olvasni és 
következtetni tud a belső szervi folyamatokra. A derm a
todrom ák további elemzéséből, más tünetekkel való 
összevetéséből nemcsak diagnosztikus, hanem  prog
nosztikus, sőt terápiás következtetéseket is levonhatunk.

A m indennapos gyakorlatban a bőrtüneteket diag
nosztikai jelentősége a legfontosabb, mivel nem  kis 
arányban ezek képezik a fennálló belső szervi betegég el
ső tünetét. (Monitorikus tünetek, pl. paraneoplasiás syn- 
dromák.) Még jelentősebbek viszont azok, amelyek már 
a belbetegség kifejlődése előtt jelzik a később mani
fesztálódó szervi, vagy szisztémás körfolyam atot (pre- 
m onitorikus tünetek, mint pl. tum or szindróm ák, vagy a 
perianalis fistulák és abscessusok a m orbus Crohnt). A 
derm atosisok diagnosztikus tartalm a lehet betegségre 
specifikus (interdigitalis xanthomák az LDL receptor 
hiányra), vagy körfolyamatra jellemző (vitiligo a hyper
thyreosis mellett utal az autoimmun eredetre), de még 
azok a tünetek is értékesek, amelyek az alapbetegség által

A szerkesztőség felkérésére ír t tanulmány

Orvosi Hetilap 1998,139 (20), 1211-1216.

kiváltott másodlagos, illetve harmadlagos körfolyam a
tokra m utatnak rá (különböző purpurák leukaemiák- 
ban), vagy csak egyszerű stigmák.

A bőrtüneteknek  a korszerű m edicinában betö ltö tt 
diagnosztikus jelentőségével korábban ism ételten fog
lalkoztunk (23,24). Ezért m ost csak csak az ado tt terje
delemnek megfelelően a betegeken látható tü n e tm in 
tákból kiindulva az újabb, vagy a megváltozott, illetve 
kiegészült tartalom m al rendelkező derm atodrom ákat 
m utatjuk be.

Erythemákkal járó dermatodromák

Livedo racemosa
„Villám figura” vagy „faág” lefutást mutató, melegben 
csak kissé halványuló, livid erythem a, amely m ögött 
m indig alapbetegséget érdemes keresni (1. ábra). Minél 
kifejezettebb a livedo rajzolata, annál súlyosabb az alap
betegség. Idiopathiás formáknál -  főleg fiatal nőknél -  
gondoljunk a Sneddon-szindróm ára (livedo racemosa, 
cerebrovascularis laesioval). A betegek egyharmad részé
ben antiendothelialis antitestek találhatók. Idiopathiás 
form áknál ezen kívül, különösen ha familiáris hajlam 
m utatható ki a recurraló thromboemboliákra, érdemes a 
throm bophilia laboratórium i szűrőreakcióit elvégezni 
(protein-C, -S, antithrom bin III. és antifoszfolipid an
titestek). Invazív érvizsgálatok után (angiográfia, szívka
téterezés), főleg idősebbeken néhány nap, vagy néhány 
hét után megjelenő livedo racemosa koleszterinkristály 
embolisatióra utal. Vezető tünete, a végtagokon megje
lenő livedo racemosa, felszínes necrosisokkal, amely 
mellett az arteriális pulzáció m egtartott. A szövődmény 
gyakoribb m int gondolják, de csak ritkán ism erik fel (5, 
20,26,28).
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1. ábra: Livedo racemosa

Necrolytikus erythema
Glukagonoma (pancreas alfasejtes tumor) jellemző jel
legzetes paraneoplasiás tünet. A száj körül, a törzs alsó 
részén, az analis és a genitalis tájékon elhelyezkedő, las
san vándorló, erosiv, crustosus szélű, erythem ás gócok 
jellemzik, amelyek a pancreastum or eltávolítása után 
visszafejlődhetnek (2. ábra).

Teleangiectasiákkal járó 
dermatodromák

Maculosus teleangiectasiák (naevus flammeus)
Ezek közül általános diagnosztikai szempontból a félol
dali, vagy a derm atom ára kiterjedőknek van jelentősége. 
Az ism ert szindróm ákon túl (Sturge-W eber-szindróma, 
Klippel-Trenaunay-szindróma) most egy újabbat, a 
Cobb-szindrómát (meningospinalis-cutan angiom ato
sis) mutatjuk be. A tünetegyüttest vascularis naevus 
flammeus és gerincvelő angiomák jellemzik. A bőr vas
cularis malformatiója féloldali, több segm entum ot is 
érintő zosteriform elhelyezkedésű naevus flammeusnak, 
vagy ritkábban multiplex angiomának, illetve angiokera- 
tom ának felel meg. Spinalisan -  az adott derm atom ának 
megfelelően intraduralis, vagy epiduralis angiom a vagy 
angio-lipoma található (a Sturge-W eber-szindróma „al
sóbb” formájának felel meg). A klinikai tünetek az első, 
vagy a második évtizedben alakulnak ki, izom gyen
geséggel, petyhüdt vagy spasztikus paraplegiával. A ge
rincvelő arteriovenosus malformatióiban utólagos vizs
gálattal 40%-ban találtak a megfelelő derm atom ában cu- 
tan vascularis laesiókat. Ezek nagyon fontos tünetnek

2. ábra: Periorális crustosus erythema és glossitis glukagonoma 
szindrómában

minősülnek, mivel segítenek felismerni a gerincvelő an- 
giomáit, illetve vascularis m alform atióit (17).

Pigmentzavarokkal járó 
dermatodromák

Plurioriflcialis lentigók

A testnyílások körül elhelyezkedő lentigók az autoszomá- 
lis dominánsan öröklődő mucocutan pigmentációval és 
gastrointestinalis polyposissal járó Peutz-Jeghers-szin- 
dróm a vezető tünetét alkotják (pigment-polyposis) (3. 
ábra). A szindróma azért érdemel említést, mert a polypu- 
sok nemcsak a vékonybelet érintik, hanem kiterjedhetnek 
az egész gastrointestinalis tractusra, továbbá a lég- és a 
húgyutakra is. Újabban ism ert az is, hogy Peutz-Jeghers- 
szindrómában a gyomor-bél tractusban multiplex, caver
nosus haemangiomák fordulhatnak elő, és 4-6%-ban a 
polypusok malignusan átalakulhatnak. Legújabban poly
poid melanomát is leírtak a rectumban. Az extragastroin- 
testinalis tumorok közül a Sertoli-sejt- és az ovárium en
dokrin tumora érdemel még említést (4,27).

„Perioralis freckling”. A szájnyílás körül elhelyezkedő 
szeplőszerű foltok a neurofibromatosis könnyen szem
betűnő, új tünetének szám ítanak (4. ábra).

Acanthosis nigricans
A  paraneoplasiás jellegű acanthosis nigricans mellett 
újabban egyre több, főleg különböző endokrin zavarok
hoz társuló formát írnak le (5. ábra). A  betegek jelentős
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3. ábra: Száj körüli lentigók Peutz-Jeghers-szindrómában 5. ábra: Acanthosis nigricans

4. ábra: Perioralis szeplőszerű foltok

részénél inzulinrezisztencia mutatható ki kompenzatori- 
kus hyperinsulinaemiával. Ezért az acanthosis nigricanst 
a hyperinsulinismus fontos tünetének is lehet tartani. A 
keratinocyták és a fibroblastok felszínén klasszikus inzu
lin, valamint IGF (inzulin like growth factor) receptorok 
m utathatók ki. Magasabb inzulinszint mellett ezért alakul 
ki a papillomatosis, hyperkeratosis és az acanthosis. Felté
telezik, hogy a hajlatok bőrében több IGF receptor talál
ható, amely ezen lokalizációt magyarázhatja is (2,14).

Űjabban megfigyelték az acanthosis nigricans, a poly- 
cystás ovárium szindróma és a hyperinsulinismus tár
sulását is. Kimutatták, hogy az ovárium ban is vannak in
zulinreceptorok, amelyeket ha stimulus ér, több andro- 
gén termelődik. Policystás ovarium szindróm ában az 
acanthosis nigricans a normál testsúlyú nők esetében

5-10%-ban, míg az elhízottaknál 50%-ban fordul elő. 
Acanthosis nigricansnál ezért ma m ár nem csak belső 
szervi tum orra  kell gondolnunk, hanem inzulinrezisz
tenciára, illetve hyperinsulinaemiára, valamint gonadális 
betegségre is.

Purpurákkal járó dermatodromák

Tapintható purpura
A tapintható  purpuráknál a bevérzés oka az érfal gyul
ladásos elváltozása (vasculitis). Az alsó végtagokon he
lyet foglaló tapintható  purpuráknál először a Schön- 
lein-H enoch-szindróm a diagnózisának kell felm erül
nie. Ú jabban az alsó végtag tapintható  purpuráinál 
krónikus hepatitis C infekciót tudnak  k im utatn i. A fen
tiek alapján jellegzetes triász különíthető  el, am elynek 
tagjai a következők: tapintható pu rpu ra  (necrotizáló 
vasculitis), krónikus hepatitis C infekció és kryoglobu- 
linaem ia (Il-es kevert típus). Ezért az alsó végtag ta 
pintható pu rpu ré inak  differenciáldiagnosztikájába be
le kell venni a hepatitis C infekciót is. Ha a m ájfunkciók 
em elkedettek, tapintható alsó végtagi p u rp u ra  esetén 
érdemes megvizsgálni a hepatitis C ellenes an titeste
ket, mivel az a krónikus hepatitis C infekció cutan m ar
kere is lehet (3).

Retiform purpura
A tapintható purpurák egy újabb formája, amely hát
terében intravascularis occlusio áll (6. ábra). Az érlumen 
elzáródását nem  gyulladás okozza, ezért először csak 
bevérzést látunk. Később felszínes necrosis fejlődik ki az 
érlumen elzáródása miatt. M akroszkóposán az ilyen pur-
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6. ábra: Hálózatos purpura DIC-ben

purára  livedoid, vagy hálózatos alakú bőrvérzés jellem 
ző. A vascularis occlusio hátterében throm bocyta- 
throm bus, kryoglobulinok, baktérium ok, DIC, embolisa- 
tio (koleszterin, oxalát) állhat. A retiform purpura, mint 
klinikai minta, ezért az intravascularis elzáródás jelző tü 
netének számít (16).

lehet. A labialis és a buccalis nyálkahártya felszíne ilyen
kor utcakövezethez hasonlít. Érdekes, hogy az extrain
testinalis tünetek akár évekkel is megelőzhetik a gyo
mor-bél beteség kialakulását (6).

Papulosus dermatodromák

Acralis papulosus erupció
Az arcra és a végtagok feszítő felszínére lokalizálódó pa
pulosus, illetve papulo-vesiculosus eruptio lymphadeno- 
megaliával és hepatospenomegaliával a Gianotti-Crosti- 
szindróma jellegzetes triászát alkotja (7. ábra). Az acralis 
papulosus tüneteket korábban a hepatitis infekció cutan 
markerének tekintették, de újabban tudjuk, hogy más vi- 
rális infekcióhoz, pl. Epstein-Barr-vírus, cytomegalovi
rus-, illetve HÍV infekcióhoz is társulhatnak (1,11).

7. ábra: Acralis papulosus eruptio

Urticariform tünetekkel és recidiváló, 
valamint perzisztáló duzzanatokkal járó 
dermatodromák

Urticaria vasculitis
Az elmúlt években olyan újabb urticariás kórform át is 
leírtak, ahol a csalánkiütések 24 órán túl is fennálltak. 
Ezekre a gócokra jellemző, hogy nem viszketnek, hanem 
inkább égő, szúró érzést okoznak, haem orrhagiásan 
tingáltak és a bevérzés jeleként múló sárgás-zöldes hy
perpigm entatio jelenik meg. A szövettani vizsgálattal 
vasculitises tüneteket lehet látni, amely alapján ezt a tí
pust urticaria vasculitisnek nevezték el. Ismerete azért 
fontos, m ert az esetek nem  kis részében autoimmun 
betegséggel (szisztémás lupus erythematosus), illetve 
vírusinfekcióval (hepatitis B, C) fordulhat elő (13).

Cheilitis granulomatosa
Az ajak (főleg a felső) recidiváló, enyhén gyulladásos 
oedem ája (cheilitis granulom atosa) régebben csak mint 
a M elkersson-Rosenthal-szindróm a részjelensége volt 
ism ert. Jelenleg több közlemény olvasható arról, hogy a 
m orbus Crohn orális (m etasztatikus) manifesztációja is

8. ábra: Vascularis papulák bacillaris angiomatosisban

Multiplex fibrofolliculomák
Az arcon, nyakon és a dekoltázsban fellépő bőrszínű vagy 
fehéres, legtöbbször multiplex, lencsényi nagyságú, sze- 
mölcsös felszínű göbcsék újabb megfigyelések szerint 
szintén jelezhetnek belső szervi betegségeket. így intesti
nalis polyposissal (colon), colontumorral,medulláris pajzs- 
mirigy-carcinomával (B irt-Hogg-Dube-syndrom a) és
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vesecarcinomával írták  le. Az utóbbi években egyre több 
közlemény utal a colonpolypokkal való együttes előfor
dulására, amely m iatt egyes szerzők a colonpolyposis 
újabb cutan tünetének tartják  (18).

Vascularis papulák
Vörös színű, 3-5 m m  nagyságú, dissemináltan fellépő 
vascularis papulák -  amelyek rendszerint macskakar- 
molás után lépnek fel -  opportunista Bartonella henseli 
infekcióra utalnak (8. ábra). A angiomatosus laesiók a 
kórokozó által term elt angiogén faktor hatására jöhetnek 
létre (bacillaris angiomatosis). A dermatosis hátterében 
legtöbbször HÍV infekcó vagy különböző daganatok által 
kiváltott immunhiányos állapot áll (22).

9. ábra: Beolvadó panniculitises gócok akut pancreatitisben

Csomóképződéssel járó dermatodromák
Pancreatogén panniculitis
A lábszárra, főleg a bokatájékra lokalizálódó livid vörös 
csomók jellemzik. Ezek fluktuálhatnak, beolvadhatnak, 
és spontán áttörve viszkózus, steril, olajszerű anyagot 
üríthetnek (9. ábra). A pancreatitis mellett fellépő panni
culitises csomók 2-3 hét múlva visszafejlődnek, és heg 
nélkül gyógyulnak. A pancreascarcinomához társuló lae- 
siókra jellemző a perzisztálás, az igen erős fájdalom, a 
beolvadás és a heggel való gyógyulás.

Perianalis, perigenitalis, illetve hasfali abscedáló fistu lo
sus laesiók
A genitoanalis tájékon, a hasfalón, gyakran a műtéti he
gekben kialakuló, lokális gyulladásos oedemával, cutan 
abscessusokkal járó tünetek a Crohn-betegség fontos 
extraintestinalis manifesztációit képezik. Ezek a b ő rtü 
netek is, akár évekkel megelőzhetik a bélbetegség kiala
kulását. A klinikai diagnózist a granulomából végzett 
szövettani vizsgálattal lehet megerősíteni.

Vesiculo-bullosus dermatodromák

Atipusos herpes simplex
Immunhiányos állapotokban, főleg HÍV infekciónál a 
herpes simplex genitalisan, analisan, de ritkán az arcon is

fájdalmas, perzisztáló felszínes ulcerosus form ában m a
nifesztálódhat.

Fény expozíciónak kitett helyeken lévő vesiculák 
Az arcon és a kézhátakon lévő hólyagcsák, a bőr fokozott 
sérülékenysége porphyria cutanea tardára jellegzetes, 
amelynek háterében különböző májlaesiók, ritkán hepa
tocellularis carcinoma (paraneoplasias PCT) állnak. 
Újabban a HÍV infekció és a hepatitis C infekció kerülnek 
előtérbe, mint kiváltó okok (9,17).

Paraneoplasias pemphigus
A 90-es évek elején leírt pem phigus forma, amelyet az 
igen kifejezett fájdalmas erosio, szájnyálkahártya tü n e
tek és erythem a m ultiform eszerű laesiók jellem eznek a 
klasszikus hólyagok mellett. Leggyakrabban lym pho- 
mával, leukaemiával és Castlem an tum orral fordul elő 
( 8 ) .

Elszarusodási zavarral járó 
dermatodromák

Szerzett ichthyosisok
A sokszögletű, pajzs alakú, sárgásbarna vagy szürkés 
színű pikkelyekkel járó ichthyosisok ha felnőtt korban 
lépnek fel, belbetegségekre hívhatják fel a figyelmet. így 
pl. malignus lymphomák, belső szervi tumorok, pajzs- 
mirigy-betegségek és m alabsorbtio, újabban pedig a HÍV 
infekciók állhatnak a háttérben (10).

Cutan necrosisokkal járó 
dermatodromák

Necrosisok livedoval
Vannak olyan bőrnecrosisok, ahol a bőrelhalás faágsze- 
rűen elágazódó, livid erythem ás gócokban, illetve azok 
körül alakul ki. Ezen jellegzetes mintával a következő 
körfolyamatokban találkozhatunk: panarteritis nodosa, 
koleszterin embolisatio, antifoszfolipid antitest szindró
ma és krónikus veseelégtelenséghez társuló uraemiás 
gangraena szindróma.

Uraemiás gangraena szindróma
Újabban a dialysis és a vesetranszplantáció elterjedésé
vel, a ritka és bizarr tünetegyüttes gyakoribb előfordulá
sával lehet számolni. Mi a jellegzetes klinikai tünetek 
alapján -  uraemia, cutan gangraena, vascularis kalcifiká- 
ció, szekunder hyperparathyreosis -  az uraemiás gan
graena szindróm a elnevezést javasoltuk. Etiopatogene- 
zisében a veseelégtelenségnek, az emelkedett parathor- 
monszintnek, a calciphylaxiának és a kóros endothel- 
throm bocyta interakcióknak, újabban a szerzett protein 
C hiánynak tulajdonítanak szerepet (21) (10. ábra).

A cutan necrosisok egyik jellegzetes, gyakorlatilag is 
fontos mintája a digitalis gangraena (11. ábra). A  m ár is
m ert okok mellett (obliteratív verőérbetegség, Raynaud- 
szindróma, PSS, SLE, DIC és esszenciális throm bocyto
sis) Dopamin infúzió után, valamint ovariumcarcino- 
mában is leírták(12,15,25).
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10. ábra: Kiterjedt necrosis uraemias gangraena szindrómában

11. ábra: Digitális gangraena DIC-ben

A fentiekben ismertetett bőrtünetek, úgy véljük, jól 
dem onstrálják azok fontos, nemegyszer pótolhatatlan 
diagnosztikus szerepét. U talhatnak a végleges diagnózis
ra, gyakran a munkadiagnózisra, illetve a szervezetben 
zajló körfolyamatokra. Ism eretük hiánya szegényebbé, 
egyoldalúvá teszi az orvos bajmegállapító tevékenységét, 
illetve késleltetheti a diagnózis felállítását. Megítélésünk 
szerint az a klinikus diagnosztizál helyesen, és segít leg
jobban betegének, aki a klasszikus klinikai ismereteket 
és jeleket ötvözni tudja a m odern medicina többi vizsgá
lóeljárásaival.

Köszönetnyilvánítás: A 2. ábra szíves rendelkezésre bocsá
tásáért Nébenführer László főorvosnak (Szt. István Kórház 
Bőrgyógyászata) tartozom köszönettel.
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A DIAGNOSZTIKA KÉRDÉSEI

A tricuspidalis atresia praenatalis diagnosztikája

Hajdú Júlia dr., Marton Gy. Tamás dr., Papp Csaba dr., Szabó István dr., Cesko Izabella dr. 
és Papp Zoltán dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (igazgató: Papp Zoltán dr.)

A tricuspidalis atresia a harmadik leggyakoribb cyanosis- 
sal járó szívhiba, az élveszületett újszülöttek közötti ve
leszületett szívfejlődési rendellenességek 1%-át jelenti (a 
szívfejlődési rendellenességek gyakorisága: 8/1000 élve- 
szülött újszülött). Az intrauterin diagnosztizált szívfejlő
dési rendellenességek között viszont 4-5%-ban fordul 
elő, ami azt az általános tapasztalatot támasztja alá, 
hogy a súlyos rendellenességekkel sújtott magzatok 
közül sok méhen belül elhal. A sebészi kezelés során 
először palliativ műtét, általában aorto-pulmonalis 
shunt beültetés történik. A végleges megoldás a Fontan- 
műtét, melynek lényege a szisztémás vénás visszaáram
lás direkt összekötése az arteria pulmonalis ágrend
szerével. Az élveszületett tricuspidalis atresiával sújtott 
újszülöttek ötéves túlélése Angliában 50%, míg az int
rauterin diagnosztizált esetek túlélése 20%. Magyaror
szágon az esetek igen kis részében sikerült megmenteni 
az újszülötteket. A szerzők öt év alatt 20 esetben diag
nosztizáltak tricuspidalis atresiát magzati echocardio- 
graphia segítségével. Két esetben a postnatalis vizsgálat 
ép tricuspidalis billentyűt, univentricularis pitvar-kamrai 
kapcsolatot és az arteria pulmonalis szűkületét, egy eset
ben pedig a tricuspidalis billentyű súlyos dysplasiáját, hy- 
poplasiás jobb kamrát és az arteria pulmonalis stenosisát 
találta. A szerzők közleményükben összefoglalják a tri
cuspidalis atresia praenatalis vizsgálata során szerzett 
tapasztalataikat, leírják a rutin ultrahang szűrővizsgálat 
során észlelhető legjellemzőbb eltéréseket, melyek fel
hívják a figyelmet erre a súlyos szívfejlődési rendellenes
ségre.

Kulcsszavak: tricuspidalis atresia, praenatalis diagnosztika, szü
letés utáni akut ellátás

Prenatal diagnosis of tricuspid atresia. Tricuspid atre
sia is the third most common cyanotic cardiac malforma
tion, seen in 1 per cent of children with congenital heart 
disease. It occurs in 4-5 per cent of congenital heart de
fects diagnosed prenatally, this difference is a conse
quence of a high percentage of intrauterine death these 
severely ill fetuses. Initial surgical treatment is palliation, 
usually with aortopulmonary shunt. Definitive treatment 
is the Fontán operation, when the systemic venous re
turn is connected directly to the pulmonary tree. Five- 
year survival for liveborn patients is 50, but for prenatal
ly diagnosed fetuses only 20%. In Hungary there is only a 
few survivor. Authors have diagnosed 20 tricuspid atre
sias during a five-year period by fetal echocardiography. 
In two cases the postnatal findings were: normal tricus
pid valves, univentricular atrio-ventricular connection 
and stenosis of the pulmonary artery, in one case dys- 
plastic tricuspid valves, hypoplastic right ventricle and 
stenosis of the pulmonary artery. Authors summarise 
their experiences with prenatal echocardiography of tri
cuspid atresia and describe caracteristic signs could be 
found by routine ultrasound screening of this severe car
diac malformation.

Key words: tricuspid atresia, prenatal diagnosis, acute postna
tal care

A tricuspidalis atresia azon cardialis eltérések közös 
elnevezése, ahol a szisztémás vénás vér a morfológiai 
jobb pitvarból csak a pitvari septum defectuson keresz
tül ju that tovább. Az atresia elnevezést elsőnek Schuberg 
használta 1861-ben. A tricuspidalis atresia a legváltoza
tosabb intracardialis eltérésekkel kom binálódhat. Tulaj
donképpen a tricuspidalis atresia elnevezés sem mindig 
helytálló, mivel lehetséges, hogy a m orfológiai bicuspi
dalis billentyűt találjuk a szisztémás vénás vér tovább
ju tását akadályozó atresia helyén. A kórkép helyes elne
vezése inkább a jobb atrioventricularis szájadék atre- 
siája. Az alapelváltozás legfontosabb követelményei: a 
szisztémás vénás vér és az artériás vér szükségszerű 
keveredése és a szisztémás vénás vér visszaáram lásának

Orvosi Hetilap 1998,139 (20), 1219-1222.

az intracardialis nyomásviszonyoktól való nagyfokú 
függése (3). A betegség magzati echokardiográfia 
segítségével a 18. terhességi héten diagnosztizálható (1. 
ábra). A m ennyiben a szülők a terhesség továbbviselése 
mellett döntenek, megszületés után  azonnali részletes 
kivizsgálásra van szükség annak megítélésére, hogy 
szükséges-e a ductus arteriosus nyitva m aradását biz
tosítani prosztaglandin infúzióval, és a pitvari com m u
nicatio m érete elégséges-e a szisztémás vénás vér átbo- 
csátására. A megszületés utáni azonnali kivizsgálás és 
ellátás csak a rra  jól felkészült centrum ban biztosítható. 
A perinatalis időszak túlélését az in trauterin  diag
nosztika javítja, de a hosszú távú prognózist az alap
betegség határozza meg.
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1. ábra: Tricuspidalis atresia magzati echokardiográfiás képe. 
Négyüregi sík: BP = bal pitvar; JP = jobb pitvar, BK = bal kamra, 
JK = a csökevényes jobb kamra, mely fölött az atreticus 
tricuspidalis billentyű echogén csík formájában látható

Beteganyag és módszer
1992. október 1. és 1997. május 31. között 20 esetben diagnosz
tizáltunk tricuspidalis atresiát magzati echokardiográfia segít
ségével. A vizsgálatot ATL, Ultramark 9-es készülékkel végez
tük. A vizsgálat menete a következő volt:

1. A magzat fekvésének és méretének meghatározása.
2. A szív oldaliságának és mellkason belüli pozíciójának 

meghatározása.
3. A szív csúcsi és parasternális négyüregi síkjának, az aor

taív és a ductusív síkjának, a bal és a jobb kamrai kiáramlási 
pálya síkjának vizsgálata.

A 2D vizsgálatot minden esetben color és pulzatilis Doppler
vizsgálattal, ritmuszavar esetén M-mode vizsgálattal egészítettük 
ki. A praenatalis diagnózist a magzat világrajövetele után mell
kasröntgennel, echokardiográfia segítségével, patológiai, illetve 
fetopatológiai vizsgálattal ellenőriztük.

Eredmények

A vizsgálat indikációit, a családi anamnézisre vonatkozó 
adatokat, a kísérő extracardialis rendellenességeket és a 
terhesség korát az első vizsgálat idején az 1. táblázat tar
talmazza. A Botallo vezeték intrauterin áramlási viszo
nyait, az intrauterin talált cardialis eltéréseket, a postna- 
talis ellenőrző vizsgálat eredményeit és a magzat sorsát a 
2. táblázatban foglaltuk össze. A vizsgálat indikációja 
csaknem felerészben a ru tin  ultrahangvizsgálat során 
felismert kóros négyüregi kép volt. Ez jelentős előrelé
pést jelent az elmúlt évekhez képest. A magzatvíz egy 
eset kivételével az átlagosnál több volt, de polyhydram
nion önálló indikációként 4 esetben szerepelt. Egyéb 
ultrahangvizsgálattal felism ert eltérés (hygroma colli, il
letve nonim m un hydrops szindróm a) 4 betegnél jelezte 
szívfejlődési rendellenesség lehetőségét. A hygroma colli 
gyakran jele nemcsak kromoszóma-rendellenességnek, 
hanem  szívfejlődési rendellenességnek is (5). Két beteg
nél az A-V disszociáció okozta ritmuszavar, illetve brady
cardia keltette szívfejlődési rendellenesség gyanúját. 
Három  terhesnél az édesanya közeli rokonságában tri
cuspidalis atresia fordult elő, egy esetben pedig a terhes 
spontán záródó kam rai sövényhiánya szerepelt az anam- 
nézisben. A rendellenesség felismerésének ideje az utób
bi időben eltolódott a korai terhesség felé. Extracardialis 
rendellenesség hat terhességben fordult elő, két magzat
nál hygroma colli, egy m agzatnál vese agenesia és gast
rointestinalis eltérések, két magzatnál Ivemark-szindró- 
ma és gastrointestinalis eltérések, egy magzatnál pedig 
kromoszóma-rendellenesség fordult elő. A Botallo-veze- 
ték lefutásának és áram lásának intrauterin vizsgálata a 
megszületés utáni teendők megtervezésénél fontos. Int
rauterin  detektált retrográd áramlás ún. ductus depen
dens pulmonalis keringést feltételez, ami prosztaglandin 
infúzió alkalmazását teszi szükségessé megszületés után.

1. táblázat: Tricuspidalis atresiás eseteink legfontosabb adatai: az echokardiográfia indikációi, a szívfejlődési rendellenesség 
szempontjából értékelt családi anamnézis, a gestatios kor a diagnózis felállításának időpontjában és a társuló extracardialis 
rendellenességek

Sorszám Indikáció Anamnézis Gestatios kor Extracardialis rendellenesség

1. kóros négyüregi kép negatív 38. hét nincs
2. szűrés anya testvére TA 24. hét nincs
3. hygroma colli negatív 21.hét hygroma colli, hydrops
4. több víz rokonságban TA 20. hét nincs
5. kóros négyüregi kép negatív 38. hét nincs
6. kóros négyüregi kép negatív 31.hét nincs
7. kóros négyüregi kép negatív 30. hét nincs
8. kóros négyüregi kép negatív 33. hét nincs
9. hygroma colli negatív 19. hét hygroma colli

10. magzati bradycardia negatív 32. hét nincs
11. több víz negatív 21. hét nincs
12. magzati arrhythmia negatív 25. hét 21-es trisomia
13. kóros négyüregi kép negatív 19. hét nincs
14. kóros négyüregi kép negatív 34. hét nincs
15. kevés víz anyai spontán záródó VSD 24. hét vese agenesia, duodenum atresia
16. kóros négyüregi kép anyai unokatestvér TA 28. hét nincs
17. kóros négyüregi kép negatív 29. hét nincs
18. több víz előző Ivemark-szindróma 21. hét situs inversus, polysplenia
19. nonimmun hydrops negatív 28. hét situs inversus, polysplenia
20. polyhydramnion, 

nonimmun hydrops
negatív 27. hét duodenum atresia, situs 

inversus viscerum

TA = tricuspidalis atresia; VSD = kamrai septumdefectus
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2. táblázat: Betegeink legfontosabb adatai: a Botallo-vezeték intrauterin vizsgálatának eredménye, a prenatalis és a megszületés utáni 
diagnózisok és a terhesség kimenetele

Sorszám Botallo-vezeték 
intrauterin keringése Intrauterin diagnózis Extrauterin lelet Kimenetel

1. retrográd áramlás TA, PS, Pl TA, PS, Pl 18 hónapos korban exitus
2. anterográd áramlás TA,VSD TA,VSD TOP
3. anterográd áramlás TA,TGA TA, DOLV, UH TOP
4. anterográd áramlás TA,VSD TA,VSD TOP
5. anterográd áramlás TA.TGA TA.TGA, UH intrauterin elhalás
6. retrográd áramlás TA,HRH TA.HRH intrauterin elhalás
7. retrográd áramlás TA.TGA, PA, HRH TA, PS, TGA él, 2 éves
8. anterográd áramlás TA, HRH TA.HRH 4 hónapos korban exitus
9. nem detektálható TA, UH, TGA TA.TGA, DORV TOP

10. anterográd áramlás TA.VSD, A-V 
disszociáció

TA, VSD, A-V 
disszociáció

2 naposán pacemaker,
4 hónapos korban exitus

11. retrográd áramlás TA.HRH TA.HRH TOP
12. anterográd áramlás TA, UH, PS, A-V 

disszociáció
TA, UH, TGA, PS TOP

13. retrográd áramlás TA.HRH TA.HRH TOP
14. anterográd áramlás TA,UH,TGA TA, UH.TGA 20 hónapos
15. nem detektálható TA, UH, PA TA, UH, PA TOP
16. anterográd áramlás TA,VSD,PS TA, VSD,TGA 1 hónapos korban exitus
17. retrográd áramlás TA,VSD Ebstein anomália 

VSD, PS
él, 1 hónapos

18. nem detektálható TA, UH UH, TGA, criss-cross 
szív
UH, TGA

TOP

19. anterográd áramlás TA, UH, TGA intrauterin elhalás
20. retrográd áramlás TA, UH, TGA, PA TA, UH, PA intrauterin elhalás

TA = tricuspidalis atresia: VSD = kamrai septumdefectus; TOP = a terhesség terminálása; TGA = a nagyerek transpositions; DORV = kettős kiáramlású 
jobb kamra; UH = univentricularis szív; HRH = hypoplasias jobb szívfél szindróma; PA = arteria pulmonalis atresia; PS = arteria pulmonalis stenosis; 
DOLV = kettős kiáramlású bal kamra; PI = arteria pulmonalis insufficientia

A Botallo-vezeték vizsgálata három  esetben nem volt 
lehetséges, ezek közül egy betegnél Botallo-vezeték age- 
nesiát igazolt a fetopatológiai vizsgálat. Kilenc esetben a 
házaspár kérésére a terhesség term inálása történt. Négy 
esetben a magzat méhen belül elhalt. A hét élve született 
beteg közül három él, a legidősebb 2 éves.

Megbeszélés

A jobb pitvar-kamrai szájadék atresiája súlyos elváltozás. 
A jobb kam ra három része -  beáram lási tractus, üreg és 
kiáram lási tractus -  közül a beáram lási tractus hiányzik. 
A szisztémás vér a jobb pitvart csak a pitvari septumde- 
fectuson keresztül tudja elhagyni. A véráramlás már a 
magzati életben is ezen az úton történik, ezért a foramen 
ovale mérete általában a szokottnál nagyobb (16). Anató
miailag a jobb pitvar-kamrai billentyű hiányozhat, vagy 
helyén vastag lemezt találhatunk -  ez utóbbi lényegesen 
ritkább. A megkülönböztetés pusztán elméleti jellegű, a 
kezelést és a betegség kimenetelét nem  befolyásolja. Az 
atreticus billentyű elhelyezkedhet a jobb, vagy a bal kam 
ra fölött. Nagyon fontos a kam rai septumdefectus esetle
ges társulása (ez fejlődéstanilag nem  valódi kamrai sö
vényhiány, hanem a foramen bulboventriculare perzisz- 
tálása, csak az egyszerűség kedvéért nevezik kamrai sep- 
tumdefectusnak). Ennek hiánya a jobb kam ra üregének 
és a kiáramlási tractus súlyos hypoplasiáját eredménye
zi, és az esetlegesen a jobb kam rából eredő arteria pul
monalis méretét is meghatározza. Ez az anatómiai hely
zet az ún. hypoplasiás jobb szívfél szindróm a. Ductus de

pendens pulmonalis keringéssel és általában az arteria 
pulmonalis ágrendszerének hypoplasiájával jár. Kamrai 
septumdefectus társulása esetén a kam ra ürege és a 
kiáramlási tractus csaknem szabályos méretű lehet. Az 
arteria pulmonalis eredhet a csökevényes jobb kam rából 
valamint a bal kamrából. Az aorta is eredhet a jobb kam 
rából, vagy a bal kamrából. Mint látható, a jobb pitvar
kam rai szájadék atresiája a legváltozatosabb anatóm iai 
eltérésekkel kombinálódhat. A megszületés utáni klinikai 
képet ezek az eltérések módosítják. A tüdőkeringésbe 
kerülő vér mennyisége elsősorban intracardialis akadály 
miatt csökkent lehet. A véráramlás akadályainak helye 
lehet: a pitvari septumdefectus, a kam rai septumdefectus 
(foramen bulboventriculare), az arteria pulmonalis szű
külete, a pulmonalis ágrendszerének elváltozása. Ilyen
kor a szűkület m űtéti tágítására, esetleg aorto-pulm ona- 
lis shunt készítésére kerül sor. Amikor az arteria pulm o
nalis a bal kam rából ered, vagy a kam rai septumdefectus 
mérete jelentős, a tüdőkeringés volumenterhelése alakul
hat ki. A bal kam rából való eredés pulmonalis beszűkítő 
m űtétet tehet szükségessé (3,19).

A tricuspidalis atresia a 18. terhességi héten a magzati 
szív négyüregi síkjának vizsgálatával jól felismerhető, 
különösen ha hypoplasiás jobb szívfél szindróm a része. 
A szív négyüregi síkjának a rutin  ultrahang szűrővizsgá
lat menetébe való beillesztése jelentősen javítja a rizikó- 
csoportba nem  tartozó terhességekben a szívfejlődési 
rendellenességek felismerését (1,7). A magzati szív kor
rekt ábrázolása a terhesség korának növekedésével köny- 
nyebb, az anyai zsírszövet vastagsága és előzetes alhasi 
m űtét viszont rontja az ábrázolás minőségét (11). Color-
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Doppler módszer alkalmazásával a diagnózis felállítása 
és a társuló cardialis rendellenességek felismerése köny- 
nyebbé és biztonságosabbá vált (8). Anyagunkban a mag
zati echokardiográfia indikációját képező leggyakoribb 
eltérés a szív kóros négyüregi képe volt. Egy kivételével 
(veseagenesia) a terhességet polyhydramnion kísérte. 
Ennek oka a jobb pitvar tágulata, a megnövekedett mag
zati ANF (atrial natriuretic factor) szint és a fokozott 
magzati vizeletelválasztás. A ritmuszavar, melynek há t
terében részleges, vagy teljes pitvar-kam rai disszociáció 
áll, szintén gyakori kísérőjelenség (13). Ezen esetekben a 
kam rai frekvencia alapján határozzuk meg a terhesség 
befejezésének időpontját. A kritikus frekvencia 50/min. 
Amennyiben tartósan ezen érték alá csökken a kam rai 
összehúzódások száma, decompensatiora, illetve a m ag
zat m éhen belüli elhalására kell számítani. Lehetőségünk 
van a megszületés után azonnal pacemaker beültetésre 
is. Ez a korai túlélést biztosítja, de (mint 10. sz. esetünk
ben is) az 5 éves túlélés esélye minimális. Megfigyelték a 
kam rai septumdefectus m éretének kritikus csökkenését 
az intrauterin életben, mely decompensatiot okozott. A 
bonyolult hemodinamikai viszonyokkal és a ritm uszava
rok gyakori társulásával is magyarázható, hogy ebben a 
betegségcsoportban gyakori a m éhen belüli decompen- 
satio és a magzat elhalása (10,15,22). Leírták a tricuspi
dalis billentyű ún. funkcionális atresiáját, mely twin-to- 
twin transzfúzió (ikrek közötti egyenlőtlen véreloszlás) 
kezelése során, a lepényi anastom osisok lézer coagula- 
tióját követően a donor ikerben alakult ki, a súlyos, akut 
jobb kam ra elégtelenség következtében. Szerzők felvetik 
azt a lehetőséget, hogy a magzati hem odinam ika megvál
tozása strukturális eltéréseket erdményezhet a szívben 
(14). Eseteinkben a magzati echokardiográfia segítségé
vel fel tudtunk készülni a megszületés utáni teendőkre. A 
foram en ovale méretének meghatározása jól korrelált a 
megszületés utáni mérésekkel. A Botallo-vezetéken in t
rauterin  detektált retrográd áram lás ún. ductus depen
dens keringést és a prosztaglandin infúzió szükségessé
gét jelentette. A praenatalis diagnózis és a megszületés 
utáni lelet három betegnél nem  egyezett. Itt két esetben 
olyan súlyos kísérő jelenségeket találtunk, melyek a szív 
vizsgálatát megnehezítették, a szabályos síkok ábrázolá
sa nem  volt lehetséges. Hangsúlyoznunk kell azt a tényt, 
hogy ezen betegek is súlyos, összetett szívfejlődési rend
ellenességben szenvedtek.

A pontos diagnózis és a megfelelő születés utáni ellá
tás mellett a legfontosabb kérdés az esetleges kiváltó ok, 
és az ismétlődés valószínűsége egy következő terhesség
ben. Sonoda és mtsai egérben vizsgálták a sodium  Val
proat szívfejlődési rendellenességet okozó hatását (21). A 
kialakult eltérések száma a beadott anyag mennyiségé
nek és a beadás idejének függvénye volt. Az indukált szív
fejlődési rendellenességek a legváltozatosabb csoportba 
tartoztak (kamrai sövényhiány, endocardialis párnade- 
fectus, a nagyerek transpositioja, kettős kiáram lású jobb 
kam ra, hypoplasiás bal szívfél szindróma, tricuspidalis 
atresia). Vizsgálatuk a szívfejlődési rendellenességeknek 
a külső, teratogén ártalom  hatására való kialakulását bi
zonyítaná. Ezzel azonban nem  érthetünk egyet, hiszen 18 
betegünk közül négynél a családi anamnézis pozitív, ami 
22%-os arány. El kell fogadnunk azt a nézetet, hogy a 
szívfejlődési rendellenességek kialakulásában a geneti

kai tényezőknek lényegesen nagyobb szerepe van, mint azt 
korábban feltételezték, és az ismétlődési kockázat a multi- 
faktoriális öröklődés kockázatánál magasabb (19). Leírták 
magzati tricuspidalis atresia kialakulását thalidomid 
szedése után és része a „cat-eye” szindrómának is (2,4,6, 
11,12,17,20). Ritkán társul kromoszóma-rendellenesség
gel, és az extracardialis rendellenességekkel való előfor
dulása is csupán 5% (9). Ez utóbbi előfordulása anyagunk
ban lényegesen gyakoribbnak, 25%-nak bizonyult.
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Mi a trend?

az ACE-gátló, amely gyógyítja az endothel diszfunkciót1
"...az endothel diszfunkció jelentős szerepet játszik az atherosclerosis 
valamint a myocardialis ischaemia kialakulásában. . . ” 1

1.MANCINI G.BJohn, et al. The TREND (Trial on Reversing ENdothelial Dysfunction) Study
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibition with Quinapril Improves Endothelial Vasomotor Dysfunction in Patients with 
Coronary Artery Disease 
Circulation 1996;94:258-265
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ORVOSI TECHNIKA

Endoszkópos leletek beszédfelismerésen 
alapuló számítógépes rögzítése
Molnár Béla dr., Gergely János1, Prónai László dr., Papik Kornél dr., Zágoni Tamás dr., Fehér János dr., 
Kutor László dr.1 és Tulassay Zsolt dr.
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, II. Belgyógyászati Klinika
Magyar Tudományos Akadémia -  Semmelweis OTE Budapest, Klinikai Gastroenterologiai és Endokrinológiai 
M unkacsoport (igazgató: Tulassay Zsolt dr.)
Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Budapest, Matematikai és Számítástechnikai Intézet (vezető: dr. Sima Dezső)1

A szerzők megvizsgálták a Hidden Markov model- 
rendszerű, diszkrétszavas beszédfelismerő és a fonéma 
alapú beszédszintetizáló rendszer alkalmazási lehető
ségeit az endoszkópos laboratórium munkájában. Az ál
taluk fejlesztett programokkal 100 beteg endoszkópos 
leletének grammatikai analízisét végezték el. A gaszt- 
roszkópos leletet a következő szempontok szerint tagol
ták: eszköz, nyelőcső, cardia, fundus, corpus, antrum, 
pylorus, bulbus, postbulbaris, fekély, daganat, erosio, 
biopszia és vélemény. A kulcsszavakhoz tartozó monda
tok összes szavát vizsgálva gyakorisági sorrendet állítot
tak fel, majd 3 férfi gastroenterologus hangmintáit 
rögzítették. A beszélőfüggetlen beszédfelismerés biz
tonsága 95% körül van. A hangminta-adatbázis felál
lítása után szimulációs programot készítettek, amely 
nemcsak a gasztroszkópos leletek rögzítését teszi lehe
tővé, hanem az endoszkópia során használt egyes esz
közök (monitor, nyomtató, levegőszívó, video) irányítá
sát is beszédfelismerés alapján. A rendszer beszédértésé
nek ellenőrzésére beszédszintézist alkalmaztak, amely a 
megértett utasításokat, mondatokat kimondja. A fejlesz
tés eredményeként a diszkrétszavas beszédfelismerés 
elérte a rutin alkalmazhatósági küszöböt az orvosi lelet
rögzítésben. Gyakorlati bevezetéséhez az adatbáziske
zelő programok és hangfelismerő rendszerek komplex 
fejlesztése szükséges.

Kulcsszavak: beszédfelismerés, beszédszintézis, gasztroszkópia, 
leletezés

Computerised, speech recognition based reporting 
of the gastroendoscopy investigation. Discrete, 
Hidden Markov model based speech recognition and 
phoneme based speech synthesis techniques were 
applied for gastroscopy reporting and machine control. 
The authors developed a special program for grammati
cal analysis of the sentences. Altogether 100 patient 
findings were grammatically analysed. The sentences 
were grouped according to the topographical order of 
the investigation: oesophagus, cardia, fundus, corpus, 
antrum, pylorus, bulbus, postbulbar section, and the 
pathological findings: erosion, ulceration, malignancy. 
Speech samples from 3 deep voiced male investigators 
were collected. The recognition rate was above 95%. A 
simulation program was also developed for dictation 
and controlling of the different equipmento (monitor, 
printer, video, endoscop) in the gastroscopy laboratory 
by speech recognition. Speech synthesis was applied for 
the evaluation of understanding. This module artificially 
synthesises the answer of the system giving backup for 
the understood information. W ith additional develop
ments the discret word speech 'recognition' achieved 
the level of routine application in medical reporting. 
However, ready-to-use developments need the jo in t ac
tivity of speech technology and endoscopy industry w ith 
end-user teams.

Key words: speech recognition, speech synthesis, gastroscopy, 
dictation, controlling

A számítógép és felhasználója közötti, emberi beszéden 
alapuló kapcsolat megteremtése (beszédfelismerés, be
szédszintézis) régi célja a számítógépes fejlesztéseknek (1, 
14). A kereskedelemben ma elérhető beszédfelismerő rend
szerek két csoportba sorolhatók. A nagy világnyelvekre 
kifejlesztett, diktálásra alkalmas programcsomagok disz
krét szavak felismerésén alapulnak (11). A felhasználóknak 
a szavakat egymástól szünettel elválasztva kell kiejteniük. 
Az utóbbi hónapokban megjelentek az első folyamatos 
beszédet is felismerni képes rendszerek. Ezek a program- 
csomagok alapvetően beszélőfüggetlenek, az első fel- 
használáskor azonban célszerű a rendszert a felhasználó 
hangjára adaptálni, amihez a programcsomag nyújt segít
séget. A beszéd felismerése az ún. Hidden Markov Model
ling vagy újabban mesterséges neurális hálózatok (7) tech
nikáján alapul.

A beszédfelismerő rendszerek másik csoportját olyan 
fejlesztő rendszerek alkotják, amelyek előkészített szókincs 
nélkül kaphatók, a programokkal azonban a felhasználó a 
beszéd felismeréshez szükséges matematikai és program o

Orvosi Hetilap 1998,139 (20), 1225-1228.

zási modulokat is megkapja. Ebben az esetben a felhaszná
lónak kell gondoskodni a szókincs definíciójáról, a hang
minta rögzítéséről és az adott alkalmazás programozásáról 
(1. ábra).

1. ábra: A beszédfelismerés fizikai lépései. 
Paramétermeghatározás majd mintafelismerés, nyelvtani és 
szómodellek. Alkalmazás felhasználói programokban
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2. ábra: A beszédfelismerés munkafolyamatai.
A tanítás során intelligens ún. Hidden Markov rendszereket 
hozunk létre, melyek képesek új, a tanítás során még nem látott 
szóminták felismerésére

A beszédszintézis megvalósításának ma m ár több 
elérhető útja is van. Kezdetben egész szavakat elektroni
kusan rögzítettek, majd a kim ondandó m ondatnak meg
felelő sorrendben, az intonációt módosítva visszajátszot- 
ták. Ma m ár olyan beszédszintetizátoraink vannak, ame
lyek hangm inta alapúak, azaz a szavakat hangokból rak
ják össze. Az intelligensebb rendszerek képesek arra is, 
hogy egyes szavakat a m ondaton belüli szerepük alapján 
hangsúlyozzanak (10).

A beszédfelismerés és beszédszintézis alkalmazása 
még nem jelent természetes kommunikációt a számító
gépekkel. Ehhez a felismert beszéd értelmezése és a ki
m ondott beszéd mesterséges megalkotása szükséges, 
ami gépi mesterséges intelligenciát feltételez (13). Erre 
találunk a legritkábban példát, mivel e két feladat együt
tes kezelése már nagy nehézséget jelent (2. ábra).

A mindennapos orvosi tevékenység során a beszédfel
ismerés alkalmazása a következő területeken képzelhető el: 
leletrögzítés, adatbázisból adatok lekérése, orvosi beren
dezések, műszerek irányítása. Felhasználásuk több gyakor
lati előnnyel járna: az adatok rögzítése során munkaerő 
takarítható meg, így a lelet rövidebb idő alatt és pontosab
ban készülhetne el, a berendezések irányítása során elér
hető lenne a teljes sterilitás, illetve a felhasználó kezei sza
badon maradhatnának újabb feladatok elvégzésére (4).

A nemzetközi irodalom ban eddig csak szórványosan 
jelentek meg közlemények a beszédfelismerés orvosi al
kalmazásáról. A kutatások egyik területe az anamnézis- 
felvétel egyszerűsítése beszédfelismerő rendszerekkel (2, 
8). A patológusok m unkájának támogatására több kezde
ményezés történt (9,12). A radiológiában jelentek meg az 
első kísérleti eredmények (2,5). Az intenzív kardiológiai 
osztályokon a hangfelismerés alkalmazása az orvosi je
lentések gyorsabb elkészítését eredményezheti (3, 6). A 
hangfelismeréssel biotechnológiai laboratórium okban is 
fokozható a hatékonyság (15). Ezeknek az alkalmazások
nak a többsége kereskedelmi forgalomban elérhető dik
táló rendszerek speciális felhasználását jelenti. Előnyük, 
hogy így nem szükséges a beszédfelismerés technológiá
jával foglalkozni, hátrányuk viszont, hogy zárt rend
szerek jönnek létre, amelyekkel dialógus kialakítása nem 
lehetséges.

M unkánk során megvizsgáltuk, hogy a diszkrét sza
vas beszédfelism erés felhasználható-e ru tin  orvosi 
m unkában, az endoszkópos leletek rögzítésére. Vizs
gáltuk azt is, hogy e technika beszédszintézissel tö rté 
nő együttes alkalmazása m iképpen segíti a hangfelis
m erést.

Anyag és módszer
Munkánk során véletlenszerűen kiválasztott 100 beteg rutin 
endoszkópos leletét dolgoztuk fel. A betegek leleteit a Sem
melweis Orvostudományi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Kli
nikájának SOTEKIR klinikai adatbázisrendszerében rögzí
tették.

A 100 vizsgálati eredmény ASCII formátumban rendelkezé
sünkre állt. Három modult fejlesztettünk ki a mondatelemzés 
(„Mondatválogató”), a szókincs meghatározás („Szókincs”) és 
a hangminta felvétel („Trainer”) céljára Delphi 1.0 (Borland 
International Inc., Scotts Valley, CA, USA) fejlesztő rendszert 
használva.

A „Mondatválogató” program funkciói a következők: a be
tegek leleteit tartalmazó szöveges file-t megnyitja és kiválogat
ja a mondatokat. Ezeket összehasonlítja már létező, korábban 
feltöltött adatbázissal. Az új mondatokat elemzésre és az adat
bázisba történő felvételre kínálja fel. A mondatok szavait alany, 
állítmány, tárgy, határozó és jelző kategóriákba lehet beosztani. 
Jelenleg csak egyszerű mondatok elemzésére van lehetőség. A 
mellérendelő összetett mondatokat külön-külön kell megvizs
gálni, az alárendelő összetett mondatokban pedig a mellék- 
mondat egy bővítmény.

A „Szókincs” program a már felépített adatbázis további 
elemzésére szolgál. A szótár egyszerűbb áttekinthetőségére, a 
hangfelismerés aktív szókincsének csökkentésére kulcssza
vakat vezettünk be. A kulcsszó feladata, hogy felismerése ese
tén az adott szóhoz kapcsolódó témakör speciális szókészle
tét aktiválja. Ez az endoszkópos vizsgálatok során is hasznos, 
mivel a vizsgálat során adott sorrendben láthatjuk és rögzít
hetjük a látottakat: retrográd, illetve anterográd irányban ha
ladva.

Adatbázisunkban a következő kulcsszavakat használtuk: 
eszköz, nyelőcső, cardia, fundus, corpus, antrum, pylorus, bul
bus, postbulbaris, fekély, daganat, erosio, biopszia, vélemény. A 
fekély, a daganat és az erosio kulcsszó minden más kulcsszó 
mellett aktív marad. Vizsgálataink során a fenti kulcsszavak 
toldalékos változatait is figyelembe vettük. A program azt is 
megadja, hogy különböző kulcsszavak esetén az adott mondat 
vagy szó milyen gyakorisággal fordul elő.

A „Trainer” programmal hangmintákat rögzíthetünk egy 
adott diktálási rendszerhez. Ezekből felhasználó-specifikus, il
letve a felhasználók összefonásával felhasználófüggetlen hang
mintabázis hozható létre, amelynek már rutinszerű használata 
is lehetséges. Ez a program az elkészített hangmintabázis 
tesztelését is lehetővé teszi. Rendszerünk csak diszkrétszavas 
felismerésre alkalmazható, azaz a felhasználónak minden egyes 
szót külön ki kell mondania. Ez a program a Dragon VoiceTools 
(Dragon Systems Inc., Newton, MA, USA) hangfelismerő rend
szert használja, amely alkalmazás fejlesztőknek készült, spe
ciális programok kidolgozására. Moduljai hangminták rögzíté
sére és tanításra is felhasználhatók. A rendszer az ún. Hidden 
Markov Modellt használja az azonosítani kívánt hangminták 
felismerésére. A programcsomag a hangminták rögzítésére 
Soundblaster 16 ASP multimédia kártyát használ. Munkánk 
során kétféle mikrofont alkalmaztunk. A Shure SMIOa egy ma
gas jel/zaj viszonyú hagyományos mikrofon. A Shure LX 14 10- 
w egy vezeték néküli, rádiófrekvenciás átvitellel működő 
mikrofon, amely a felhasználónak 300 m távolságig szabad 
mozgást biztosít.

Munkánk során az interaktív kommunikáció beszédszin
tézis feladatainak megoldására a PC-Robot (Nikol Gmk., 
Budapest) beszédszintetizáló kártyát alkalmaztuk. Ez a rend
szer lehetővé teszi a szó intonáció irányítása mellett a monda
tok hanghordozásának meghatározását is.
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1. táblázat: Kulcsszavak és a hozzájuk tartozó mondatok száma

Kulcsszó Mondatszám

Eszköz 98
Nyelőcső 107
Cardia 110
Fundus 111
Corpus 112
Antrum 95
Pylorus 97
Bulbus 110
Postbulbaris 100
Biopszia 100
Vélemény 100

Eredmények

A SOTEKIR Clipper adatbázisból kikeresett 100 darab 
lelet ASCII form átum ban 53 kB nagyságú volt. Az egyes 
leletekben a mellérendelő összetett mondatokat szétvá
lasztottuk, majd az egyes m ondatrészeket azonosítottuk. 
Az adatbázisban felvett m ondatokat osztályoztuk a m ár 
fent ism ertetett kategóriák szerint: eszköz, nyelőcső, car- 
dia, fundus, corpus, antrum, pylorus, bulbus, postbul- 
baris, fekély, daganat, biopszia, vélemény. A 100 leletben 
összesen 1324 m ondat szerepelt.

Az egyes kulcsszavakhoz tartozó különböző m onda
tok számát az 1. táblázatban adjuk meg. Legtöbb m ondat 
a fundus, corpus, nyelőcső, kulcsszóhoz tartozott, azaz 
ezeket a szavakat használtuk a legtöbbször a leletezés 
során.

A tanítás során egy vizsgálónak legalább három  alka
lommal kellett a szavakat elmondania. Egy szó m egtaní
tása mintegy 10 másodperc, így az összes szó elmondása 
közel 2 órát igényelt.

Ezzel a m ódszerrel 90-95% pontosságú beszélőfüggő 
felismerést értünk  el. Ha csak egyszer vettük fel a szó
mintát, a felismerési biztonság 20-25%, két m inta esetén 
ez 60-65% volt.

A beszélőfüggetlen modell kialakítása során meg kell 
különböztetnünk férfit és nőt, magas- és mélyhangúakat. 
A mélyhangú férfiak hangfelismerésére legalább 3 fel
használónak kell a rendszert tanítania ahhoz, hogy a 
tesztelés során 90% feletti megbízhatóságot találjunk. 
Ezek után újabb mély hangú férfi felhasználó részére már 
csak a rendszer adaptációját kell elvégeznünk, ami csak 
15-20 szó elm ondását jelenti. Az új felhasználó részére 
ezzel egy saját szótár alakul ki.

A hangfelismeréses technológia használata során ér
dekes jelenség figyelhető meg. Az első kb. 20 hiba után a 
megfelelő gyakorlat elsajátításával a felhasználók beszé
de is érthetőbbé válik a rendszer számára. Ez a felhaszná
lók egy részében pozitív visszacsatolásként, másoknál 
inkább negatív hatásként jelenik meg.

A hangm inták felvétele után dem onstrációs progra
m ot fejlesztettünk ki, amely a gasztroszkópos laboratóri
um  egyes m űszereinek működését modellezi (3. ábra). 
Ez szimulálja a videomagnó, a videónyomtató, az en
doszkóp és a m onitor funkcióit. A program  lehetőséget 
nyújt a leletek rögzítésére is. Az előbbi funkciókra a szá
mítógép interaktív választ ad, amely a megértés ellenőr
zése miatt szükséges.

3. ábra: Szimulációs program. A programban az endoszkóp 
és kiegészítő egységeinek irányítását szimuláltuk 
beszédfelismeréssel és beszédszintézissel.
A program lehetőséget ad a leletek rögzítésére is hangfelismerés 
segítségével

Megbeszélés

Munkánk során a magyar m ondatok elemzésére és hang
minták rögzítésére, illetve beszélőfüggetlen szótárak k i
alakítására alkalmas munkakörnyezetet kívántunk fel
építeni. Ezt követően a gasztroszkópia során használt 
eszközöket és lelet diktálást is szimuláló program ot fej
lesztettünk ki.

A fejlesztés hasznossága akkor ítélhető meg, ha össze
hasonlítjuk a gasztroszkópos lelet m egírásának idejét és 
költségét hagyományos esetben és beszédfelismerést al
kalmazva. A hagyományos lelet leírásának ideje kb. 3-4 
perc a vizsgálat után. Lehetséges azonban előre szerkesz
tett m ondatok és szerkezetek használata is, amely ezt az 
időt tovább rövidíti.

A hangfelismerés alkalmazásához vezeték nélküli 
mikrofon, hangkártya és számítógép (legalább Pentium 
100 MHz processzor, 16 MB RAM) szükséges. Ezek 
összköltsége kb. 150 000 Ft.

A hangfelismerés egyik nehézsége az elrontott szavak 
kijavítása. Ez lehetséges hanggal, illetve a billentyűzetről 
a lelet rögzítése után. Ekkor m ár időnyereségről nem  be
szélhetünk. A rendszer előnye azonban az is lehet, hogy a 
látott képet a vizsgáló az észlelés időpontjában írja le. fgy 
a rendszer időnyereséget csak akkor fog hozni, ha gyor
sabb, nagyobb teljesítményű számítógépen fog futni.

Az általunk alkalmazott tematikus rögzítés előnye, 
hogy a felismerési biztonságot növelni lehet, és a gaszt
roszkópos leletezőt egy adott struktúrához szoktatja, ami 
a további számítógépes analízist és rögzítést elősegíti. 
Hátránya azonban az, hogy a leletírásban egyfajta korlá
tokat szab.

Az általunk kifejlesztett rendszer alapvető különbsége 
az irodalom által említettekkel szemben, hogy még nem  
áll rendelkezésre olyan magyar nyelvű szótár, amelyre a 
speciális alkalmazást rá lehetne építeni. Lehetővé vált 
azonban m ondattani elemzés, azaz a kim ondott m ondat 
gépi értelmezése. Ezzel lehetőség nyílhat gépeink em beri 
beszéddel történő irányítására. Ennek kihasználására
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tudom ányos-ipari kooperációra van szükség, a beren
dezések zárt rendszere miatt.

A Dragon által alkalmazott Hidden Markov Modell 
elérte technikai határait, folyamatos beszédfelismerésre 
nem  alkalmazható. Erre mesterséges neurális hálózati al
goritm uson alapuló rendszerek lesznek képesek, am e
lyek megjelenése a közeljövőben várható. M ondatadat
bázisunk és nyelvtani rendszerünk azonban erre is adap
tálható lesz, ezért csak a gyakorló program fejlesztése 
lesz újra szükséges.

A módszer rutinszerű alkalmazásának m ár nincsen 
elvi akadálya az endoszkópos leletek leírásában. M un
kánkat a szóadatbázis további finomításával és a folya
matos beszédfelismerő eljárások alkalmazásával, teszte
lésével kívánjuk folytatni.
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AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Az elektív hemofiltráció szerepe a szepszis és a többszervi 
elégtelenség kezelésében

Molnár Zsolt dr.1 és Euan Shearer dr.2
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Intézet (vezető: Tekeres Miklós dr.)1 
Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Fazakerley Hospital, Liverpool, Egyesült Királyság 
(vezető: Euan Shearer dr.)2

A szeptikus shock és legsúlyosabb komplikációja a több
szervi elégtelenség, „Multiple Organ Dysfunction Synd
rome" (MODS) ma a legnagyobb kihívást jelenti az inten
zív terápiás osztályokon világszerte. A MODS pontos 
patomechanizmusa ma még ismeretlen, gyógyítása 
pedig komoly személyi és tárgyi feltételeket igényel. 
Megelőzésére, kezelésére különböző terápiás újdonsá
gokkal kísérleteznek világszerte. Ezek egyike az „elektív" 
hemofiltráció. Célja, hogy olyan betegeknél, akiknél 
veseelégtelenség még nem lépett fel, 20-30 liternyi ult- 
rafiltrátum eltávolításával, s a vesztett folyadék pótlásá
val, megtisztítsa a keringést a különböző közép- és kis- 
molekulasúlyú gyulladásos mediátoroktól, melyek jelen 
tudásunk szerint döntő szerepet játszanak a MODS 
progressziójában.

Kulcsszavak: többszervi elégtelenség, elektív hemofiltráció, 
szeptikus shock

Elective haemofiltration in the treatment of sepsis 
and the multiple organ dysfunction sydrome. Septic 
shock and the multiple organ dysfunction syndrome car
ries a very high risk of mortality. The exact pathomecha- 
nism of the development of multiorgan dysfunciton is 
yet to be revealed and its treatment remains the biggest 
challenge in intensive care. In order to prevent the deve
lopment of multiple organ dysfunction new therapeutic 
modalities have been investigated over the last years. 
One promising intervention is the exchange of large 
volumes of ultrafiltrate during haemofiltration termed 
as ,,elective"haemofiltration. By removing several middle 
molecular weight inflammatory mediators from the cir
culation, currently thought to be responsible for a num
ber of complications due to sepsis, it as been suggested, 
that it might improve survival in theses patients.

Key words: multiple organ dysfunction syndrome, elective 
haemofiltration, septic shock

A szepszis incidenciája m integy 137%-kal növekedett a 
hospitalizált betegek körében az elmúlt évtizedben (8). 
A halálozási arány azok esetében, akiknél három  vagy 
több szervrendszer m űködésében elégtelenség lép fel, 
eléri a 85-100% -ot (34, 39, 40). Úgy tűnik, hogy a k ó r
lefolyásért nem  elsősorban a szepszist okozó m ik roo r
ganizmus, hanem  a szervezetnek a fertőzésre adott 
szisztémás gyulladásos reakciója felelős. Egyre több 
olyan gyulladásos m ediátort ism erünk, melyeket az im 
m unrendszer aktiválódása során  nagy m ennyiségben 
ju tta tnak  a keringésbe a m acrophagok, a granulocyták  
és az endotheliális sejtek (29, 51). Még nem  tisztázott, 
hogy m iként borul fel az egyensúly, és kerülnek a bak
térium ok ellen term elődött m ediátorok olyan túlsúly
ba, ami általános szövetpusztítást és következésképpen 
több szervrendszer d isztinkció jának  kialakulását ered
ményezi (42).

Egyenlőre olyan gyógyszerek nem állnak rendelke
zésre, melyekkel semlegesíteni lehetne a keringésben 
lévő gyulladásos mediátorokat. Gotloib és m tsai 1984- 
ben elsőként közölték pozitív tapasztalataikat szeptikus 
akut respiratorikus distressz-szindróm a (ARDS) járu lé
kos kezeléséről hemofiltrációval (22). Az elmúlt években 
több szerző jutott arra a feltételezésre, hogy hem ofiltrá
cióval számos gyulladásos m ediátor eltávolítható a ke
ringésből, ami a kórképek progresszióját megakadályoz
hatja, s a kimenetel javulását eredményezheti (6, 23, 27, 
37,47,54).

Orvosi Hetilap 1998,139 (20), 1229-1233.

A szepszis és MODS patofiziológiája
Az „American College of Chest Physicians/Society of 
Critical Care Medicine” 1991-es konszenzus konferen
ciáján egységesítették a szepszishez és a szervezet gyulla
dásos szisztémás válaszához kapcsolódó nevezéktant, és 
definiálták a következő fogalmakat: infekció; bakter- 
aemia; szisztémás gyulladásos válasz („Systemic Inflam 
matory Response Syndrome”: SIRS); szepszis; szeptikus 
shock; több szervrendszer együttes elégtelensége (1).

A konferencia a többszervi elégtelenség kapcsán a 
„Multiple Organ Dysfunction Syndrome” (MODS) elne
vezés mellett döntött, mely a leghűbb kifejezője annak az 
állapotnak, mikor a szervdiszfunkció olyan m értékű, 
hogy külső beavatkozás nélkül a homeosztázis többé 
nem tartható fenn. Kialakulása lehet primer és szekun
der. Az előbbi esetben a szervdiszfunkció korán lép fel, s a 
betegséget okozó inzultus (traum a, égés, szepszis, intra- 
operatív vérvesztés stb.) önm agában felelős lehet a létre
jött kórképért. A szekunder MODS a szervezet válasz- 
reakciója következtében alakul ki, s a SIRS problém a
körében tárgyalandó.

Valójában nincs éles határ a fenti szindrómák között, 
s a végső stádium  a MODS, az esetek nagy részében ha
sonlatos kórlefolyást mutat az eredeti kóroktól függet
lenül.

Valamely inzultus hatására -  legyen az fertőző, vagy 
steril gyulladásos folyamat -  a szervezet humorális vála-
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1. ábra: A gyulladásos reakció TNF = tumor nekrózis faktor; FR = szabad gyök; PAF = thrombocyta aktiváló faktor; CRP = reaktiv protein; 
NO = nitrogén-monoxid; SIRS = „systemic inflammatory response syndrome"; MODS = „multiple organ dysfunction syndrome"

szávai csaknem  egy időben, fehérvérsejtek, elsősorban 
m acrophagok és polymorphonuclearis granulocyták ak
tiválódnak és lokalizálódnak a sérült szövetben, szerv
ben (1. ábra).

A m acrophagok aktiválódásuk következtében citoki- 
neket, m int tum or nekrózis faktor-alfa (TNF-a), inter
leukin-1 (IL-1) és IL-6, bocsátanak a keringésbe és az ext- 
racelluláris érbe (2,3,9,18). A granulocyták, részben az 
inzultus direkt, részben a macrophagok produkálta TNF- 
a  és IL-1 hatására az endotheliumhoz tapadnak, és oxi
gén szabad gyököket termelnek, melyek a microorganiz- 
m usok elpusztítására szolgálnak (33,56). A citokinek ak
tiválják a környező endotheliális sejteket, melynek kö
vetkeztében azok permeabilitása megváltozik, s egyrészt 
olyan adhéziós molekulák kibocsátásával m int az E-se- 
lectin, serkentik a granulocyták akkumulálódását a sé
rült szövetekben (38), másrészt további oxigén szabad 
gyököket termelnek, mint szuperoxid anion és nitrogén- 
monoxid (11,52). A gyulladás további reakciókat vált ki, 
melyben részt vesznek a fibroblasztok (IL-8, kollagenáz 
termelés, proliferáció), a máj (C-reaktív protein produk
ció), az agy (láz, stresszreakció). Fiziológiás körülmények 
között a fenti folyamat mindvégig lokalizált m arad mely
ről a szervezet saját védelmi mechanizmusai gondoskod
nak.

Az még tisztázatlan, hogy m iért billen fel az egyensúly 
s válik a normális gyulladásos válasz a szervezet egészét 
tám adó SIRS-szé, elárasztván a keringést m ediátorok 
százaival, ami végül a szervrendszerek diszfunkciójával 
járó MODS-t eredményezi.

A szekvenciális véna-vénás hemofiltráció 
technikai részletei
A veseműködést helyettesítő modern módszerek mindegyike 
lényegében azon az elven alapul (ultrafiltráció és diffúzió), amit 
1944-ben Willem Kolff alkalmazott először, amikor sikeresen 
dializált egy szulfonamid-mérgezés okozta akut veseelégtelen
ségben szenvedő beteget (35). Cikkünknek nem célja a manap
ság használatos valamennyi extracorporalis keringésen alapuló 
vesepótló eljárás ismertetése, hiszen a téma egy önálló dolgoza
tot érdemelne, ezért csak az intézetünkben is használt szekven
ciális véna-vénás hemofiltrációt (SVVH) ismertetjük részlete
sebben.

Hemofiltráció a vér ultrafíltrációját jelenti, az ultrafiltrátum 
pedig az a folyadék, ami a vérből nyomás hatására egy szemi- 
permeábilis membránon átszűrődik. A folyadék és az abban 
oldott ionok, sók, molekulák a membrán két oldala közt ural
kodó hidrosztatikai nyomáskülönbség, a transzmembranális 
nyomás (TMP), hatására filtrálódnak (2. ábra).

Az ultrafiltrátum mennyisége a TMP változtatásával szabá
lyozható, s ez kétféleképpen érhető eh fokozva a vérátáramlást a 
filteren, növelhetjük a hidrosztatikai nyomást a„véres” oldalon, 
valamint vákumot teremthetünk a filtrációs oldalon, perisz
taltikus pumpával vezetve el az ultrafiltrátumot.

A filtrációs membránok általában cellulózból, cellulóz-ész
terekből vagy szintetikus anyagokból (pl.: poliaktilonitril) 
készülnek. Az első két cellulóz membrán előnye, hogy olcsó, 
hátránya, hogy komplement aktiválódással s következményes 
pulmonális leukostasissal jár (12, 28). A szintetikus filterek 
előnye, hogy komplement és leukocyta aktiváló hatásuk mini
mális, viszont drágábbak mint a természetes anyagokból ké
szültek. Az optimális filtrációs felszín 0,5-1,5 m2 között válto
zik, a beteg súlyától, anyagcseréjétől és a kezelés módjától füg
gően. A megfelelő felszín eléréséhez kétféle módszert alkalmaz
nak: vagy kapillárismembránok ezreit ragasztják műanyag 
hengerekbe, vagy lemezes membránokat szendvicszerű elren-
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dezésben, ragasztás nélkül rögzítenek a filtrációs tartályba. Ez 
utóbbi előnye, hogy biokompatibilitása jobb, mint a poliuretán- 
nal ragasztott filteré.

Az ultrafiltrátum pótlása steril krisztalloid oldat kifundá
lásával történik, melynek elektrolittartalma megegyezik a nor
mális plazma elektrolit-koncentrációjával, s Na, K hozzáadásá
val az ionmennyiség aktuálisan a beteg igényeinek megfelelően 
változtatható. A SVVH esetén hozzávetőlegesen 20-30 liter in
fúziós oldatra van szükség, ami jelentősen növeli a kezeléssel 
járó költségeket.

A biztonságos működés minimális feltételei: három roller
pumpa az „artériás” száron (egy a véráramlás szabályozásához, 
egy a folyadékpótláshoz és egy az antikoaguláláshoz), valamint 
a „vénás” száron a vérnyomás mérése és a légbuborékokat érzé
kelő készülék szükséges.

A folyamatos, akadálytalan véráramláshoz a véralvadás gát
lására van szükség. A leggyakrabban használt eljárás továbbra 
is a heparinizálás. A 2-5000 IU bolus adását követően 3-10 
IU/kg/óra fenntartó dózisra van szükség. Műtét utáni esetek
ben, alacsony antitrombin III szint, vagy heparin indukálta 
thrombocytopenia esetén az alvadásgátlást prostacyclin (epo- 
prostenol nátrium, Fiolán, Glaxo-Wellcome, Greenford, Nagy- 
Britannia) 5-15 ng/kg/óra infúziójával érhetjük el.

A kezelésekhez intézetünk a „Gambro AK10”-es (Gambro 
Instrumenta AB, Lund, Svédország) készüléket használja, 
„Grambro Hemofilter-14”-es hemofilterekkel (Gambro Dialy
satoren GmbH&Co, Heichingen, Németország), melyek át
eresztőképességének felső határa 30 000 dalton. A véralvadást 
(aktivált tromboplasztinidő, protrombinidő), vérképet (hemo
globin, thrombocytaszám) szérum urea-, kreatinin-, nátrium-, 
kálium-szinteket óránként tanácsos ellenőrizni. A SVVH ke
zelésekre naponta kerül sor, s a kúra 4-5 napig, egy-egy kez
elés pedig átlagosan 6 óráig tart. A filteren 200-300 ml/perces 
vérátáramlást lehet elérni, ami 300-350 Hgmm-es TMP-t 
eredményez. Az egyes kezelések során tervezett folyadékcsere 
20-30 liter, azaz az ulrafiltrátum áramlása, hozzávetőlegesen 
5-6 liter/óra. Úgy tűnik, hogy az ultrafiltrátum áramlási 
sebessége és a klinikai hatás között pozitív korreláció áll fenn 
(49).

A hemofiltráció során fellépő komplikációk legtöbbször 
technikai jellegűek, s vagy az intravénás kanül elzáródásából, 
vagy a filter véralvadékos eldugulásából erednek. A kezeléssel 
kapcsolatos szövődményeket az 1. táblázat foglalja össze. Az 
esetleges elektrolitszint-eltolódások az infúziószsákok meg
felelő előkészítésével, és rendszeres elektrolitszint monitoro
zással megelőzhetők, illetve javíthatók (2. táblázat). Szakkép
zett személyzettel és a megfelelő műszerekkel, monitorokkal a 
SVVH biztonságos beavatkozás, és a betegek jól tolerálják.

Az intenzív terápiában a dialízissel szemben a hem o
filtráció tűnik az előnyösebb m ódszernek, mivel jobb 
metabolikus kontrollt, és nagyobb hem odinam ikai stabi
litást biztosít, valószínűleg a jobb biokompatibilitású he- 
mofiltrációs m em bránoknak köszönhetően (15,17). Bár 
az elmúlt években egyre több közlemény a folyamatos 
kezelési módokat részesíti előnyben a interm ittáló eljá
rásokkal szemben (16), ezek hátránya, hogy a tárgyi és 
személyi feltételek megteremtése jelentős anyagi beru 
házást igényel, amire kevés osztály képes a mai költ
ségvetési keretekből.

1. táblázat: A SVVH szövődményei

1. Vénakanülálás szövődményei
-  vérzés
-  pneumothorax
-  haemothorax
-  infekció

2. A hemofiltrációs szövődményei
-  hypotensio
-  vérzés
-  thrombocytopenia
-  légembólia

Okok
-  hypovolaemia prostacylin okozta vasodilatatio
-  antikoaguláció
-  heparin, mechanikus roncsolás
-  helytelen, vagy hibás műszerek

2. táblázat: Útmutató az infúziós zsákok előkészítéséhez, 
a beteg szérum elektrolitszintjének megfelelően

Szérum K+-szint 
(mmol/1)

Adandó K+/4,5 liter 
infúziós

oldat (= 1 inf. zsák)
Végső K+

konc./infúziós zsák

>5
4,5-5,0 
4,0-4,5 
<4,0 
>140

10 mmol 
15 mmol 
20 mmol

2.2 mmol/1
3.3 mmol/1
4.4 mmol/1 
140 mmol/1

Szérum Na+-szint 
(mmol/1)

Adandó Na+/4,51 
infúziós oldat 
(= 1 inf. zsák)

Végső Na* konc./ 
infúziós zsák

130-140
<130

5 ml 30% NaCl 
10 ml 30% NaCl

145,5 mmol/1 
151,1 mmol/1

A hemofiltráció szerepe a MODS 
kezelésében

Az elmúlt évtizedben egyre több, állatkísérleti és klinikai 
tanulm ányból származó adat látott napvilágot, melyek 
arról számolnak be, hogy extracorporalis filtrációs m ód
szerekkel a szeptikus állapot jelentősen javítható (21,22, 
24, 36, 41, 45, 48). Logikus magyarázatnak tűnt, hogy 
ezért a javulásért a filtráció során az ultrafiltrátum m al 
eltávolított gyulladásos m ediátorok a felelősek.

Számos klinikai megfigyelés és kísérletes adat tám o
gatta ezt a feltevést. Szeptikus ARDS-ben és MODS-ban
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szenvedő betegeken végzett hemofiltrációkat követően, 
ahol a használt filter áteresztőképességének felső határa 
30 000 dalton volt, az ultrafiltrátum ban tromboxan Br, ß- 
endorfin, komplement (C3a), lipidperoxid és TNF-a volt 
kim utatható (21,31). Bellomo és mtsai szeptikus betege
ken végzett hemodiafiltrációval sikeresen csökkentették 
a vér TNF-a és IL-ß szintjét (5, 6). Ronco és mtsai labo
ratórium i kísérlettel bizonyították, hogy folyamatos ar- 
terio-vénás hemofiltrációval a thrombocyta-aktiváló 
faktor effektiven eltávolítható a keringésből (47). A leg
több hemofiltermembrán képes abszorbeálni a TNF-a-t 
valamint az IL-l-t, de a különböző m embránok clear- 
ence-e eltérő (10,20,4). Ügy tűnik , nem minden m ediátor 
távolítható el a fent nevezett módszerek mindegyikével, 
m ert míg az IL-6 hemofiltrációval nem (50), véna-vénás 
hemodialízissel azonban az IL-6 is és IL-8 is sikerrel ki
vonható a keringésből (7). Endotoxinok többnyire nagy
méretű, 300 000-1 000 000 daltont elérő vesiculákba ren
deződnek, ezért filtrációs technikákkal vérszintjük nem 
csökkenthető (44). Megoldásul polimixinnel átitatott he- 
moperfúziós szűrők szolgálhatnának, azonban az ilyen 
beavatkozáoknál nagy a kockázata a szisztémás polimi- 
xin toxicitásnak (13,30).

A hemofiltrációnak a szepszis és a MODS kezelésében 
betöltött szerepéről állatkísérletek szolgáltatták a további bi
zonyítékokat. Grootendorst és mtsai malacokban endotoxinnal 
kiváltott szepszisben a jobb és bal kamra funkció javulását ész
lelték hemofiltráció hatására, mikor azt ún. nagyvolumenű (6 
liter/óra) ultrafiltrációval végezték (24, 25). Egy későbbi mun
kájukban a szerzők szeptikus malacok ultrafiltrátumát fecs
kendezték be egészséges malacok érpályájába, így pulmonális 
hypertensiót és csökkent balkamra teljesítményt okoztak, mu
tatván, hogy az ultrafiltrátumban található filtrabilis faktorok 
felelősek lehetnek ehhez hasonló káros hatásokért szepszisben 
(26). Lee és mtsai a túlélés szignifikáns javulását észlelték azon 
Staphyloccocus-indukilta szeptikus malacoknál, amelyeket 
folyamatos arterio-vénás hemofiltrációval kezeltek (36). Mink 
és mtsai a bal kamra funkció jelentős javulásáról számoltak be 
folyamatos arterio-vénás hemofiltrációt követően Escherichia 
coli-val kiváltott szepszis esetén kutyákban (41).

Gotloib és mtsai közölték elsőként tapasztalataikat a 
hemofiltrációs kezelés előnyeiről szepszisben és ARDS- 
ben (22). Egy későbbi, retrospektív  m unkájukban 92%- 
os túlélésről számoltak be a szeptikus ARDS hem ofiltrá
ciós kezelésének eredményeként (21). Más szerzők ennél 
sokkal kedvezőtlenebb túlélést, 0-35%-ot találtak hason
ló kórkép esetén (46,57). Hirasawa és mtsai MODS-t ke
zelték folyamatos véna-vénás hemofiltrációval, s a halá
lozási arány sebészi betegeik esetén 50%, belgyógyászati 
betegeiknél 53% volt (31). Gotloib m unkacsoportja ala
csonyabb mortalitást észlelt, 38%-ot a sebészi bete
geknél, és 35,3%-ot a belgyógyászati betegeknél, akiknek 
m inim um  háromszerv-elégtelenségük volt a kezelés 
megkezdésekor (23). A hem ofiltráció hatásait ARDS-ben, 
szepszisben és MOF-ben vizsgáló közlemények hasonló 
eredményekről számolnak be, s hasznos „vértisztító” 
eljárásnak tartják a fent em lített kórképek kezelésében 
(14,19,32,53,55).

Irodalm i adatokra és saját retrospektív megfigyelé
seinkre támaszkodva intézetünkben a 3. táblázatban 
összefoglaltak alapján indikáljuk az elektív hem ofiltrá
ciós kezelést (43).

Még tisztázatlan, hogy a gyulladásos m ediátorok 
pontosan mikor és hogyan fejtik ki szövetroncsoló hatá-

3. táblázat: Az elektív SVVH indikációi és kontraindikációi 
intézetünkben

Indikációk ( legalább kettő jelenléte az alábbiak közül):
-  perzisztáló metabolikus acidózis: pH <7,2
-  hypoxia (PaCh/FiCh <200) mechanikus lélegeztetés 

ellenére
-  szisztémás vasculáris rezisztencia 1000 dyn’sec’cnr* I. * * * 5 * * * 9/m2 és 

Cl >4,5 liter/min/m2 inotrop támogatás mellett

Kontrandikációk
-  korai posztoperatív időszak (<24 óra)
-  intracranialis vérzés

sukat, s eltávolításuk a keringésből nem  okozza-e a szer
vezet védekező m echanizmusaiban részt vevő mediáto
rok eltávolítását is. Kevés adat áll rendelkezésünkre, 
melyből következtethetnénk a szeptikus állapotok m ar
kereinek és m ediátorainak pontos vérszintalakulására a 
teljes kórlefolyás alatt.

A másik probléma, hogy kevés tanulm ány számol be 
pontosan a betegek folyadékegyenlegéről a kezelések so
rán. Ennek azonban döntő szerepe lehet az észlelt gáz
csere és hemodinam ikai param éterek javulásában. To
vábbá, negatív folyadékegyenleg elérése bár javíthat a 
gázcserén a tüdőkben, azonban az így fellépő intravascu
laris hypovolaemia akut veseelégtelenség kialakulásának 
veszélyével járhat.

Az irodalom ban fellelhető közlemények nagy része 
retrospektív, vagy kontrollálatlan prospektiv analízis, ál
talában alacsony betegszámmal. A fenti kérdések megvá
laszolására egyrészt a szepszis, SIRS és MODS patofi- 
ziológiájának pontosabb imerete, m ásrészt a hemofiltrá
ció klinikai hatásainak prospektiv, random izált lehetőleg 
m ulticentrikus tanulmányokkal végzett analízise szük
séges.
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KAZUISZTIKA

Percutan endoszkópos gastrostomán át táplált III—IV. fokú 
arcégett beteg kezelésével nyert tapasztalataink
Halmy Csaba dr.1, Szűcs András dr.1, Gyökeres Tibor dr.2, Dékány Katalin dr.2,
Mezeiné Töreki Ildikó3 és Kertész Eszter dr.3
MH Központi Honvédkórház, Budapest (főigazgató: László 
(osztályvezető főorvos: Szűcs András dr.)1 
Endoszkópia (osztályvezető főorvos: Dékány Katalin dr.)2 
Dietetika (osztályvezető főorvos: Kertész Eszter dr.)3

Az égési sérülés az alapvető kórélettani változásokból 
adódóan igen nagy mennyiségű táplálékigényt jelent a 
szervezet számára fehérje-, szénhidrát-, zsír- és vitamin- 
bevitel szempontjából. Ez különös gondot jelent arc
égettek esetében, akik hosszabb ideig nem táplálhatóak 
szájon át. A parenteralis táplálás nehézségeit kiküszöböl
ve és az enteralis táplálás előnyeit felhasználva új ke
zelési módszert alkalmaztunk egy betegünk esetében. 
Mély arcégés műtéti kezelését megelőzően percutan en
doszkópos gastrostomiát végeztünk. A sérüléstől szá
mítva a 7. napon, az enteralis táplálás kezdetétől számít
va a 4. napon a beteg teljes táplálék- és folyadékbevitelét 
enteralis úton tudtuk biztosítani. Gastrostomával kap
csolatos szövődményt nem észleltünk. Betegünknél a 
percutan endoszkópos gastrostomán keresztüli táplálás 
„természetes " úton tette lehetővé a folyadék-, elek
trolit- és energiaháztartás egyensúlyának biztosítását, 
kivédte a bélben a nyálkahártyaatrófia kialakulását és az 
ebből származó metabolikus és immunológiai szövőd
ményeket, elkerülhetővé váltak a centrális vénakanül 
lehetséges késői szövődményei. Véleményünk szerint a 
percutan endoszkópos gastrostoma biztonságos és 
hatékony alternatívát nyújthat égett betegek mester
séges táplálására.

Kulcsszavak: égési sérülés, arcégés, enteralis táplálás, percutan 
endoszkópos gastrostoma

dr.), Égéssebészeti Osztály

Nutrition by percutaneous endoscopic gastrostoma 
in a deep facial burn. Recovery after thermal injury de
pends in great proportion on nutrition. A major problem 
is accounted in patients w ith facial burn, because they 
can not be nourished pervias naturales. Eliminating dis
advantages of parenteral nutrition, but utilizing the ad
vantages of enteral nutrition, we have tried a new method 
of treatment in a patient whose case is presented. On 
the second day after injury a percutaneous endoscopig 
gastrostomy was made. On the 7th day after injury and 
on the 4th day from the beginning of enteral nuitrition 
complete intake of food and liquid was assured through 
the percutaneous endoscopic gastrostoma. We had no 
complication related to the gastrostoma. Nutrition 
through the percutaneous endoscopic gastrostoma at 
our patient provided a „natural" route to assure liquid, 
electrolite and energy balance, prevented atrophy o f in
testinal mucosa and its metabolic and immunologic 
complications. With the use of percutaneous endoscopic 
gastrostoma the possible complications of central line 
catheter were omitted. Our opinion is that percutaneous 
endoscopic gastrostomy is a safe and effective method 
for the clinical nutrition of burned patients.

Key words: burn injury, facial burn, enteral nutrition, percuta
neous endoscopic gastrostoma

Az égési sérülés az alapvető kórélattani változásokból 
adódóan igen nagy mennyiségű táplálékigényt jelent a 
szervezet számára fehérje-, szénhidrát-, zsír- és a vita
minbevitel szempontjából. Az égett betegek gyógyulása 
jelentős m értékben táplálásuk függvénye, ezért gyakor
latunkban a mesterséges táplálás a kezelés fontos eleme. 
Ez különös gondot jelent arcégettek esetében, akik 
hosszabb ideig nem táplálhatok szájon át. A parenteralis 
táplálás kidolgozott módszereivel, megfelelő m ennyisé
gű és energiatartalm ú tápanyaggal biztosítani tudjuk az 
aminosav-, szénhidrát- és zsírellátást, és az eljárás s ezen 
kívül m ódot ad számos vitamin pótlására is. A centrális 
vénakanül alkalmazása ugyanekkor technikai és m eta
bolikus következményekkel járhat, például kanülsepsis 
alakulhat ki, a szénhidrátok túladagolása hyperglykae- 
miát, a zsírok túladagolása hypertrigliceridaem iát és 
ezek májkárosodást idézhetnek elő.

A parenteralis táplálás nehézségeit kiküszöbölve és az 
enterális táplálás előnyeit felhasználva új kezelési m ód
szert alkalmaztunk egy betegünk esetében.

Orvosi Hetilap 1998,139 (20), 1235-1237.

Esetismertetés
A 26 éves imbecillis férfi beteg grand mal típusú epilepsziás ro
ham kapcsán arcával szobai kályhára esett. Nyakán felületes és 
mély másodfokú (II/l és II/2), arcán II—IV. fokú égési sérülést 
szenvedett, amely a száj és az orr környékét is érintette.

Sérülését követően mentő szállította a területi kórház trau
matológiai osztályára, ahol intubálták, majd osztályunkra szál
lították.

A sérülés másnapján centrális kanült helyeztünk be, leve
zettük a gyomorszondát, majd a rutin vizsgálatok után a dél
utáni órákban tracheostomát készítettünk. Parenteralis táplá
lását a centrális kanülön át folytattuk, cukrot, zsírt és aminosa- 
vat adtunk.

A sérülést követő második napon a Fresenius cég Freka- 
PEG készletével percután endoszkópos gastrostomát ültettünk 
be Fujinon videoendoszkóppal és a gyomorszondát eltávolí- 
tottuk.

A percutan endoszkópos gastrostoma-beültetést követően 
az égési sérülések miatt primer halasztott műtétet végeztünk, 
amely során fasciáig terjedő kimetszés történt. Az orrcsúcs és a 
musculus orbicularis oris egy részlete is eltávolításra került, 
majd a combról vett félvastag bőrtranszplantátummal rekonst
ruáltuk a hiányt.
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1. táblázat: Az enterális táplálás felépítése percutan 
endoszkópos gastrostomán át táplált arcégett betegeknél

1. nap de.: tea 25 ml/2 h, később 50 ml/2 h
du.: (25 ml Osmolite + 25 ml tea)/2 h

2. nap de.: (50 ml Osmolite + 25 ml tea)/2 h
du.: (50 ml Ensure + 25 ml tea)/h

3. nap Ensure 50 ml/h folyamatosan + tea 25 ml/h bolusban
4. nap Rostos Ensure 100 ml/h folyamatosan

A műtét napján a beteg parenteralis táplálását folytattuk, 
majd az esti órákban a gastrosztomán keresztül 500 ml fizioló
giás sót juttattunk a gyomorba.

A sérülést követő 4. nap hajnalától megkezdtük az enterális 
táplálás felépítését (1. táblázat). Kezdetben 25 ml, majd 50 ml 
teát adtunk kétóránként, majd szintén kétóránként 25 ml táp
szert 25 ml teával. A fokozatos terhelés érdekében Osmolite 
tápszert alkalmaztunk, s emellett folytattuk a parenteralis táp
lálást.

A következő napon délelőtt kétóránként 50 ml tápszert és 
25 ml teát adtunk, majd délutántól az Osmolite helyett Ensure- 
ra tértünk át, de ugyanezt a mennyiséget óránként vittük be. 
Kiegészítésként továbbra is adtunk parenteralisan 10%-os 
cukoroldatot.

A következő naptól a korszerű enterális táplálás elveinek 
megfelelően folyamatos táplálásra törekedtünk. Kezdetben in
fúziós üvegbe töltöttük a tápszert, majd az Abbott cég által for
galmazott gravitációs zsákokat használtuk.

Az enterális táplálás negyedik napján rostos Ensure-ra 
tértünk át előnyös rost- és nyomelemtartalma miatt, és 100 
ml/óra sebességgel adagoltuk a betegnek. Teát továbbiakban 
csak a porrá tört gyógyszerek bejuttatásához adtunk.

így a sérüléstől számítva a 7. napon, az enterális táplálás 
kezdetétől számítva a 4. napon a beteg teljes táplálék- és folya
dékigényét enterális úton tudtuk biztosítani.

Egy hét percután endoszkópos gastrostomán át történő tel
jes enterális táplálás után fokozatosan visszatértünk a per os 
táplálásra. A szájzárás nehézsége miatt a beteg továbbra is első
sorban folyékony tápszereket fogyasztott, Twocal-t és Ensure-t 
különböző ízesítésben.

A transzplantátumok jelentős része elhalt, így további bőr
pótló műtétre kényszerültünk. A postoperativ időszakban is
mételten a gastrostomán keresztüli táplálást terveztünk, ezért a 
gastrostoma megtartása mellett döntöttünk. Ennek érdekében 
a műtét idejéig naponta többször teával átöblítettük. A műtét 
után 5 napig használtuk, majd a beültetést követő 6. héten en
doszkóp segítségével a PEG eltávolításra került.

Gastrostomával kapcsolatos szövődményt nem észleltünk, 
a táplálás kezdetén jelentkező haspuffadás, enyhe diffúz nyo
másérzékenység néhány nap alatt spontán elmúlt. A táplálás 
fokozatos felépítésének köszönhetően hasmenés nem jelentke
zett.

Lényeges megemlíteni, hogy a betegnél a műtét után septi
cus lázmenet alakult ki, ezért a PEG beültetés előtt elkezdett an
tibiotikum profilaxist terápiaként folytattuk. Az alkalmazott 
gyógyszer hatástalannak bizonyult, antibiotikumot váltottunk. 
Három nap imipenem (Tienam, MSD) kezelés után a beteg láz- 
talanná vált. Véleményünk szerint a sepsis kilakulása nem füg
gött össze a percutan endoszkópos gastrostomával, hanem az 
égésbetegség részeként jelentkezett és az a véleményünk, hogy 
az égési sepsis sem jelentett veszélyt a percután endoszkópos 
gastrostomára.

Megbeszélés

Az égési sérült ellátása lényegében két részre osztható: az 
égési sebek műtéti, vagy konzervatív kezelésére, valamint 
az égési sérülés hatására kialakuló, a egész szervezetet 
érintő égésbetegség támogató, illetve szükség esetén in
tenzív terápiájára. Mind a sebgyógyuláshoz, m ind  a szer

vezet általános felépüléséhez elengedhetetlenül fontos a 
megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyag és energia
bevitele. Ezért az égési sérültek intenzív terápiájában a 
sokktalanítás, cardialis támogatás, gépi lélegeztetés mel
lett a mesterséges táplálás rendkívül fontos szerepet já t
szik (10).

Betegeink energiaszükségletének m eghatározására a 
szakirodalom ban leginkább elfogadott Curreri-képletet 
használjuk: 25 kcal x ttkg + 40 kcal x égett testfelszín0/), 
amely fehérjementes kalóriaértéket ad meg (12). Kiter
jedt égetteknél ez gyakran 3000-4000 kcal/nap fölött 
nonprotein kalóriaértéket jelent (4,6).

Korszerű parenteralis oldatokkal (koncentrált cukor
oldatok, zsíremulziók, all in one) ez az energiam ennyi
ség, illetve az egyéb tápanyagigény folyadék-túlterhelés 
nélkül biztosítható, azonban a mesterséges táplálás kor
szerű elveinek megfelelően égett betegeknél is indokolt 
az enterális táplálás előnyben részesítése a parenterális 
táplálással szemben (7, 8, 9, 12). Teljes parenteralis táp
lálás helyett a kombinált, enterális és parenteralis táplá
lás választandó, illetve lehetőség esetén az enterális táp
lálás teljes m értékben felválthatja a parenteralis táplá
lást. Az enterális táplálás egyik, és talán legfontosabb, 
előnye a teljes parenteralis táplálással szemben, hogy 
nem  alakul ki a bélnyálkahártya atrophiája (3,9), hiszen 
a vékonybél-nyálkahártya 50%-ban, a vastagbél-nyálka
hártya pedig 90%-ban a béllumen felől kapja a tápanyag
ellátását (2). A nyálkahártya-atrophia kialakulása bak
térium , illetve endotoxin transzlokáció esetén az égés
betegség súlyosbodásához vezethet (1, 2, 5). Ezért más 
centrum okat követve osztályunkon is előnyben része
sítjük az enterális táplálást (4,6,11). Az enterális táplálás 
egy új, égetteken még általánosan nem alkalmazott m ód
ját próbáltuk ki (11).

Betegünknél a percutan endoszkópos gastrostom án 
keresztüli táplálás „természetes” úton lehetővé tette a 
folyadék-, elektrolit- és energiaháztartás egyensúlyának 
biztosítását, kivédte a bélben a nyálkahártya-atrophia 
kialakulását és az ebből származó metabolikus és im 
munológiai szövődményeket. A percutan endoszkópos 
gastrostom ának köszönhetően elkerülhetővé váltak a 
centrális vénakanül lehetséges késői szövődményei. A 
kezelési módszer további előnye volt, hogy porrá  tört 
tabletta formájában antiepileptikus kezelésben is tudtuk 
részesíteni a beteget, így az otthon beállított terápia foly
tatását biztosítottuk.

Véleményünk szerint a percutan endoszkópos gast
rostom a biztonságos és hatékony alternatívát nyújthat 
égett betegek mesterséges táplálására, amit nagyobb 
beteganyagon végzett vizsgálat igazolhat. A percutan en
doszkópos gastrostom a nem  égett betegeknél megállapí
tott indikációi véleményünk szerint, égett betegekre is 
kiterjeszthetők, azaz 3-4 hétnél hosszabb ideig tartó  en
terális mesterséges táplálás esetén, illetve olyan esetek
ben, ahol a nasogastricus szonda ennél rövidebb kezelés 
során is előnytelen a beteg számára, például arcégettek 
esetében.

IRODALOM: 1 .Bengmark, S.: Econutrition and health mainte
nance -  A new concept to prevent GI inflammation, ulceration 
and sepsis. Clin. Nutr., 1996,15,1-10. -  2. Bengmark, S., Gianot- 
ti, L: Nutritional support to prevent and treat multiple organ 
failure. World. J. Surg., 1996,20, 474-481. -  3. Bodoki Gy.: Gast-
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roenterális táplálás. In: A korszerű folyadékterápia és mester
séges táplálás. Szerk.: Varga Péter. Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest, 1992,212-224. old. -  4. Deitch, E. A.: Nutritional sup
port of the burn patient. Crit. Care Clin., 1995,11, 735-750. -  5. 
Herndon, D. N., Zeigler, S. T: Bacterial translocation after ther
mal injury. Crit. Care Clin., 1993,21, S50-S54. -  6. Ireton-Jones,
C. S., Baxter, C. R.: Nutrition for adult burn patients: a review. 
NCP, 1991,6, 3-7. -  7. Kudsk, K. A., Croce, M. A., Fabian, T. C. és 
mtsai: Enteral versus parenteral feeding. Effects on septic mor
bidity after blunt and penetrating abdominal trauma. Ann. 
Surg., 1992,215, 503-511. -  8. Mainous, M. R., Block, F. /., Deitch,
E. A.: Nutritional support of the gut: how and why. New 
Horizons, 1994, 2, 193-201. -  9. Moore, F. A., Feliciano, D. V,

Andrassy, R. J. és mtsai: Early enteral feeding, compared with 
parenteral, reduces postopeative septic complications. The re
sults of a meta-analysis. Ann. Surg., 1992, 216, 172-183. -  10. 
Nguyen, T. T, Gilpin, D. A., Mezer, N. A. és mtsa: Current treat
ment of severely burned patients. Ann. Surg., 1996,223,14-25. -  
11. Patton, M. L, Haith, L. R., Germain, T. J. és msai: Use of per
cutaneous endoscopic gastrostomy tubes in burn patients. Surg 
Endosc., 1994,8,1067-1071.- 12. Varga A korszerű folyadék
terápia és mesterséges táplálás. Medicina Könyvkiadó Rt., 
Budapest, 1992.

(Halmy Csaba dr., Budapest, Róbert Károly krt. 44.1134)

A Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, Veszprém, Óvári F. u. 5-7.

IS] pályázatot hirdet 4 fő ellenőrző orvosi, illetve szakvizsgával rendelkezők
esetében ellenőrző főorvosi állás betöltésére

*3 A jövedelem megállapítása -  az 1992. évi XXIII. tv. figyelembevételével -  közös megállapodás alapján történik. A szakmai
önéletrajzot is tartalmazó pályázatokat a felhívás megjelenését követő 15 napon belül kérjük eljuttatni intézményünk címére:

US Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, 8200 Veszprém, Óvári F. u. 5-7.

Furontai
naponta közel

300 000 Ft (ü!)
megtakarítható*

* Magyarországon 1997-ben naponta átlagosan 110 597 tabletta és 
7 612 ampulla furosemid tartalmú készítményt használtak fel.

Ha Ön a szükséges furosemid kezelést Furon-nal végzi, fogyasztói áron 
számolva, tablettánként 2 Ft-ot, ampullánként pedig 9,90 Ft-ot takarít meg.

A Fürön 250 mg-os infúziós koncentrátummal 
azonos hatóanyagtartalomra (12,5 darab 
20mg-os ampulla) számítva, kórházi áron 

259 Ft-tal fizet kevesebbet.
90% KGY Sok kicsi sokra megy !

Magyarországi Információs Iroda 
1145 Budapest. Uzsoki u. 36/a

, %c9 rea//s  
_o

o■3

6 % rcV.\e°
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Gasztroenterológiai Világkongresszus
jes részvételi költségét! (1998.szeptember 6-11.)

Kérjük, figyelje az Orvosi Hetilap további számait is. Kéthetenként újabb kérdéssort talál, összesen hármat 
(a közbeeső heteken megismételjük az előző számban feltett kérdéseket).
A beküldési határidő: 1998. május 31., eddig a napig kell eljuttatni a három quiz megfejtését az alábbi 
címre: Richter Gedeon Rt. Marketing Főosztály, Budapest 10, Pf. 2 7 , 1475 . A válaszok beküldői közül 
a 30 legtöbb pontszámot elért megfejtőt vacsorára hívjuk meg, ahol közjegyző jelenlétében kisorsoljuk a szeren
csés nyertest, aki a Richter Gedeon Rt. költségére vehet részt Bécsben a Gasztroenterológiai Világkongresszuson. 
A Quamatel-quiz eredményét és az utazást elnyerő megfejtő nevét a 35. számban tesszük közzé, természetesen 
a vacsorán résztvevőket és a nyertest még előbb, külön is értesítjük.

2 . KÉRDÉSSOR

Az alábbi kérdésekre a választ 
becsléssel is megadhatja.
Ha „biztosra" akar menni, akkor 
érdemes a Gastroenterology 
1997-es köteteinek megfelelő 
részét fellapoznia (a hónapot és 
az oldalszámot a kérdést 
követően zárójelben tüntettük 
fel). A kérdéseket igyekeztünk 
úgy megfogalmazni, hogy csak 
egy helyes válasz legyen.
Ennek a betűjelét várjuk.

1. Folsav adásával egyes 
daganatok kockázata 
csökkenthető.
Ide tartozik a colitis ulcerosa 
talaján kialakuló dysplasia vagy 
neoplasia is. (Január, 29)
A. Igen, szignifikánsan
B. Nem igazolódott
C. Növeli a kockázato t
0 . Igen, bár nem  szignifikáns 

az eredm ény
E. Igen, dózistól függetlenül

2. A H. pylori eradikáciéja reflux 
oesophagitist provokálhat 
(Május, 1442)

A. Igen, szignifikánsan
B. Nem igazolódott 
( .  Csak nőknél
D. Igen, bár nem szignifikáns 

a z  eredm ény
E. Ellenkezőleg, a reflux is javul

3. A közölt felmérés szerint
a legalább hetente jelentkező 
gyomorégés és savas 
regurgitáció prevalenciája 
az USA-ban körülbelül 
(Május, 1448):
A. 10% B. 20% C. 40% D. 60%  E. 80%

4. A gyomorégés és savas 
regurgitáció az alábbi tünettel 
nem járt együtt ugyanazon 
felmérés szerint:
A. Dysphagia
B. Rekedtség
C. Mellkasi fájdalom
D. Gombócérzés
E. Dyspepsia

5. A gyomor MALT- 
lymphomájával közel 100 %-ban 
együtt járt a H. pylori fertőzés 
(Május, 1482)

A. Nem
B. Igen, mégpedig a CagA+ törzsekkel
C. Igen, többféle törzzsel
D. Igen, b á rc sak  71 %-ban
E. Nem, csak az alacsony 

m alignitásúakban

6. Gastrooesophagealis reflux 
tüneteivel jelentkező betegek 
hány %-ban találnak Barrett- 
oesophagust az endoszkópia 
során? (Június, 1787)
A. 0,1-1% B. 1-5% C. 8-20%
D. 22-30% E. 40-50%

7.2x40 mg famotidin adásával 
a NSAID-okozta peptikus fekély 
100 %-ban gyógyult, 
ha abbahagyták a NSAID adását. 
Mekkora volt ez az arány, ha 
a beteg tovább szedte a NSAID-t? 
(Június, 1817)
A. 64% B. 71% C. 79%  D. 89% E. 98%

8. Ugyanebben a vizsgálatban 
a fekély gyógyulása után 
a NSAID-t tovább szedőknek 
placebot ill. 2x40 mg famotidint 
adtak. Hányadára csökkentette

a famotidin kezelés a relapsus 
valószínűségét a placebohoz 
képest?
A. Tizedére
B. Negyedére
C. fe lére
D. H árom negyedére
E. Nem csökkentette

9. Oesophagitis növelte bizonyos 
betegségek előfordulását. 
Melyikét nem? (Szept., 755)
A. Sinusitis
B. K0LB
C. Laryngitis
D. Tüdőfibrózis
E. Mind o négy előfordulása nőtt.

10. H. pylori eradikáció után 
hány % volt a peptikus fekély 
relapsusa, ha kizárták a NSAID- 
(és aszpirin-) szedőket? 
(Október, 1082)
A .0%  B. 1-3% C. 5-8% D. 10-12%
E. 15-20%

A
Lansone

R i c h t e r  G edeon  rt.
Orvoslátogató Hálózat: 431-4010 • Orvostudományi Főosztály: 431-5780 Quamateí



HORUS

Réthy Zoltán
Egy körzeti orvos emléke

A Horus rovatban nemigen olvashattunk megemlékezé
seket körzeti orvosokról. Réthy Zoltán élettörténetéből 
világosan kitűnik, áldásos orvosi tudományos és közéleti 
tevékenységével-meggyőződésem szerint, méltó a meg
emlékezésre.

Réthy Zoltán 1895. október 20-án született Kolozsvá
rott. Atyja a kolozsvári Gazdasági Akadémia tanára volt. 
Nagyapja Csongrád-megye főorvosa. Középiskolai és 
egyetemi tanulmányait szülővárosában végezte. Az első vi
lágháború végén -  m ár szigorló orvos korában -  napidíjas 
orvosként működött a kolozsvári belgyógyászati klinikán. 
Működési bizonyítványában Jancsó Miklós professzor iga
zolta jártasságát a szakmai ismeretekben, úgyszintén szor
galmát: „őt, mint jól képzett orvosi szakerőt és korrekt 
jellemű férfit melegen ajánlhatom”. Hasonló sikerrel foly
tatta munkáját -  kisegítő orvosként a kolozsvári Karolina 
Országos Kórház belosztályán. Orvosi diplomáját 1920. de
cember 4-én vette át. Erdélynek Romániához csatolása 
után a budapesti Szt. István Kórház belgyógyászatán nyert 
alkalmazást. Itt is kitűnt szorgalmával és munkaszereteté
vel. Mint főorvosa írta: „Ügyességével és humánus bánás
módjával legnagyobb megelégedésemet érdemelte ki.”

Új fejezete nyílt meg életének, amikor 1921 augusztu
sában hét pályázó közül őt választották meg körorvos
nak Pilisvörösváron. Élete ettől fogva összeforrott a 
gondjaira bízott községgel. Itt nősült meg, gyermekei itt 
születtek, innen indultak életútjukra. Hamarosan meg
nyerte az egész község megbecsülését, amit fáradhatatlan 
gyógyító és szervező tevékenységén kívül szeretetével vi- 
szonzott. Jóval a nyugdíjhatáron túl, 74 évesen nyugdíjaz
ták 1969-ben. A saját alapítású szociális otthon orvosi 
szolgálatát azonban haláláig ellátta. Egész em bert igény
lő munkáját 58 éven át végezte. 1977. október 2-án bekö
vetkezett haláláig (1,3).

Szorosan vett orvosi munkáján kívül -  korát megelőzve 
-  igen sokat tett az egészségügyi fölvilágosítás és meg
előzés terén. Fáradhatatlanul küzdött kivált az alkoholiz
mus ellen. Látva az alkoholisták családjainak nyomorúsá
gos helyzetét, ennek javítására pszichés támogatásukon 
felül anyagilag is áldozott. Harcolt a dohányzás ellen is. 
Megalakította az Országos Stefánia Szövetség Anya- és 
Csecsemővédelmi szervezetét Pilisvörösváron (4).

Száznál több tudományos közleménye nem csak ér
deklődését, de tudományos teljesítményét is mutatja. 
Szaktekintéllyé képezte m agát az orvosi lélektanban. „A 
lelki tevékenység hajtóerői” cím m el tíz fejezetre tagolódó 
tanulm ányt írt, amelynek színvonala eléri egy orvosi 
disszertációét. Irányt m utattak írásai az alkoholizmus el
leni küzdelemben, valamint az anya- és csecsemővéde
lemben. Nyolcvanas éveiben a gerontologusok körében 
is megbecsült tanulmányokat ír t az időskorúak lelki gon
dozásáról.

A Magyar Általános O rvosok Tudományos Egyesüle
tének alapítótagja volt, első kongresszusán előadott. Itt 
ism erhettem  meg személyesen ezt a rendkívül rokon
szenves egyéniséget.

A Medicus Universalis így emlékezett meg róla: „Nem
csak betegeiért hozott meg m inden  áldozatot, de a körze
ti orvosi működés megbecsüléséért is derekasan harcolt. 
Lapunk kezdő évfolyamában közölt cikke is a körzeti 
m unka fontosságát, a gondjaira bízott betegekkel való 
összeforrottságát hangsúlyozta. Élenjáró munkát végzett 
az orvosi pszichológia terü le tén ... Az egészséges életre 
nevelésnek, a korszerű egészségügyi felvilágosításnak 
lelkes művelője volt” (2).

Mint majd minden kiváló orvosnak, neki is volt 
érzéke és tehetsége a művészetekhez. Réthy Zoltán költő 
is volt, két verseskötete jelent meg. Szépen m egírt ver
seiből kicsendül hivatásának, betegeinek és a szép Pilis
tájnak szeretete. A hűséges ifjú barát, Vértes László ver
seiből szinte egész életútját fölvázolta. Réthy dr. a ze
néhez is vonzódott, egyik verséhez zenét is komponált.

A tudomány, a művészetek és a gyógyítás igézetében 
élt és halt meg.

IRODALOM: 1. Hidas I.: 100 éve született dr. Réthy Z. Pilisvö- 
rösvári Újság, 1955,1, 10. -  2. Hidas I.: In memoriam R. Z. Medi
cus Universalis. 1977, X, 335. -  3. Vértes L: Réthy Z. emlékére 
Egészségügyi Dolgozó, XXI, 12. -  4. Vértes L: 100 éve született 
Réthy Z. körzeti főorvos. Med. Univ. XXVIII, 3, 131.-5. Vértes 
L: Emlékezés Dr. Réthy Z. pilisvörösvári főorvosra a Dunaka
nyar Egészségügyéért „Egészségünk” c. kötetében, Szentendre a 
Városi Tanács kiadásában, 1978,42. old.

Gorka Tivadar dr.

Orvosi Hetilap 1998,139 (20), 1239. 1239



Szigeti Gyula Sándorról (1872-1935)

Nagy Gyula rövid összegzést ír t  a kaposvári Kaposi Mór 
Kórház történetéről. A kórház egyik kitűnő igazgatójá
nak emlékét idézzük fel születésének 125. évfordulója 
alkalmából.

A kaposvári kórház egyik igazgatója, Szigeti Gyula 
János, az erdélyi Érchegység bányavidékén, Verespatakon 
született 1840-ben, Kaposvárott halt meg 1900. decem ber 
16-án. 1870-től, tehát 30 éven át igazgatta a vármegye 
kórházát. Életművét Bodosi M ihály  és Franki József m él
tatta  (1.). Csurgó Jenó' (2.) a megyei közkórház tö rténe
tében írja, hogy 1900. január 31-én az egészségügyi bi
zottság javaslatára Dr. Szigeti Gyula Sándort, a budapesti
II. számú Sebészeti Klinika első tanársegédét nevezték ki, 
„állását a kinevezés után el is foglalta”.

A kórházi választmány tagja volt hivatalból Dr. 
Szaplonczay Manó, vármegyei tiszti főorvos és Dr. Szigeti 
Gyula Sándor kórházigazgató, a szülészeti és a sebészeti 
osztályvezetője.

(Dr. Szaplonczay Manó is a hazai orvostörténelem je
les egyénisége. Marcaliban kórházigazgatóként m űkö
dött, majd Somogyországban megyei főorvos lett. Kapos
várott a vármegyei közkórház fejlesztésében jelentős 
szerepe volt. Életműve egyik része a balatoni üdülőtelep, 
a Fonyód melletti Bélatelep alapítása.)

SOMOGYVÁRMEGYE 

KAPOSVÁRI KÖZKÓRHÁZÁNAK

TÖRTÉNETE
ÉS AZ 1904-IK ÉVRŐL SZÓLÓ

K I M U T A T Á S A .
^=0 =

K Ö Z L I ;

D J  S Z I G E T I  G Y U L A  S Á N D O R
KÓRHÁZ-IGAZGATÓ.

■ = 0 =

1905-ben adták közre az intézmény történetének leírá
sát és az 1904-ik évről szóló kimutatását. Az igazgató 
főorvos Előszavából idézünk:

„Az volt és az ma is fő törekvésem, hogy e szép és 
hasznos intézetet abban a szellemben tudjam  tovább
vezetni, a minőben az előttem levő 30 évben boldogult 
elődöm  vezette, s a szerény, rosszul felszerelt kis kórházat 
számottevő, nagy intézetté fejlesztette, kétszeresen ér
zem pedig e feladatom súlyát azzal, hogy az érdemes előd 
-  az apám  volt.”

A fiú, a jeles orvostudor pályáját Csurgó Jenő' vázolta, 
a kötet szakmai fejezeteiből pedig megism erhetjük a 
szülész, a nőgyógyász, a sebész m indennapi tevékeny
ségét.

Szigethy (későbbi életkorában így írva) Gyula Sándor 
a M agyar Sebésztársaságnak és a szép hagyományoknak 
megfelelően egyidejűleg 1927-ben a XIV. Nagygyűlésnek 
is elnöke volt. Az utóbbi Budapesten zajlott, érdemes a 
tém ákat és a nagyhírű referenseket m egem lítenünk -  a 
constitutio szerepe a sebészetben: Verebély Tibor, a vérát
ömlesztés: Kubányi Endre, a csontok, ízületek és m iri
gyek gümőkórja: Parassin József, Horváth Mihály és 
Genersich Antal.

1935-ben, Szigethy Gyula Sándor halála alkalmából, 
az Orvosszövetség a kötelező megemlékezést jelentette 
meg: „Meghalt szigeti Szigethy Gyula Sándor dr., Somogy 
várm egye kaposvári közkórházának igazgató-főorvosa, 
m. kir. egészségügyi főtanácsos, a Magyar Országos Or
vosszövetség alelnöke és a Magyar Országos Orvosszö
vetség Somogy megyei fiókjának alelnöke. A december 
14-én ta rto tt igazgatótanácsi ülésen még közöttünk volt, 
jóságos arca m indegyikünkre derűt sugárzott, kiegyen
súlyozott lelkét magába záró, tiszteletreméltó egyénisége 
maga megtestesült nyugalom volt a viharzó kedélyek 
közepette. Egyikünk sem hihette, hogy többé nem hall
juk szavának harangozását és hogy a búcsúzáskor utol
jára szorítjuk meg munkás kezét. Ha csak sejthettük vol
na, hogy Budapestről viszi haza a gyilkos kórt, mely 
életét követelte, lebeszéltük volna arról, hogy a kötelesség 
közibünk hozza. Mert ő valóban a kötelességteljesítés ál
dozata. Kórháza számára újításokat keresett itt és az 
Orvosszövetség hívó szavának tett eleget. Ő nemcsak el
nök volt -  m int egy megtiszteltetés reprezentatív hor
dozója - ,  hanem az együvétartozást hirdető szövetségi 
szellem valóságos apostola. Tizennégy éven át tüntették 
ki az ország orvosai azzal, hogy az Orvosszövetség elnök
ségében, reá, m int vidéki alelnökre bízták az ügyüket. 
Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem vé
gezte. Sebészi szakmára lépett és rövidesen Réczey pro
fesszor asszisztense lett. Külföldi tanulm ányai után m ár 
28 éves korában a kaposvári közkórház igazgató-főor
vosa lett. Atyja örökét vette át.”

IRODALOM: 1. Bodosi Mihály, Franki József: Szigeti Gyula 
János dr. (1840-1900). Somogy jeles orvosai (18-19. század). 
Iskola és levéltár. Dokumentumok a szülőföldről, 15. szám. 
Somogy megyei Levéltár, Somogy megyi Pedagógiai Intézet, 
Kaposvár, 1982., 51. oldal. -  2. Csurgó Jenő: Somogyvármegye

1240 Orvosi Hetilap 1998,139 (20), 1240-1241.



Kaposvári Közkórházának története 1840—1901-ig. In: Szigeti 
Gyula Sándor: Somogyvármegye Kaposvári Közkórházának 
története és az 1904-ik évről szóló kimutatása. Kaposvár, 1905,
6. odal. -  3. Elischer Ernő, Melly Béla (szerkesztette): A Magyar 
Sebésztársaság 30 éve. Magyar Sebésztársaság, Budapest, 1937. 
-  4. Lukács Géza: 90 éves a Magyar Sebésztársaság, 1996. -  5.
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Vértes László dr.

A katéteres szívgyógyászati kezelések jubileuma

1977. szeptember 15-én Zürichben Andreas Ronald 
Grüentzig egy beteg szívizomzatának mellső falát ellátó 
fejlett koszorúérhálózatán az artéria femorálison át fel
helyezett katéteren keresztül ballontágítással biztosította 
az oxigénhiányban szenvedő myocardium számára a 
megfelelő vérellátást. A szövődménymentes beavatkozás 
után a sorozatvizsgálatok bizonyították a mellkasmeg
nyitás nélküli katéteres kezelésben részesített koszorúér 
nyitva m aradását több mint 10 éven át.

Grüentzig 1939-ben Drezdában született. Édesanyja 
két gyermekével az akkori NDK-ból Heidelbergbe disszi
dált. M indkét fiúgyermek orvos, majd egyetemi tanár 
lett. Andreas belgyógyász és röntgen szakorvosi diplo
mát szerzett. Elsődlegesen az angiológia érdekelte. Imp- 
resszionálta az amerikai Charles D otter ú ttörő m un
kássága az angiológiai invazív diagnosztikában és keze
lésben. Dotter a perifériás érrendszer ateroscleroticus 
szűkületeit-elzáródásait katéteres eszközökkel a beteget 
a sebészetnél kevésbé terhelő úton kívánta megoldani. 
Grüentzig elképzelései szerint kidolgozták azokat az alap
elveket, melyek segítségével, a merev terápiás katéter
rendszerre alkalmazni tudták azokat a speciális műanyag 
ballonokat, amelyek különböző nyomásviszonyok hatá
sára alig -  vagy nem  változtatják alakjukat, méreteiket. 
1974-1977 között többszáz ilio-femoralis, poplitea és re
nalis arteria stenosist tágított. Közben kardiológiai gya
korlatot szerzett. Ekkor döbbent rá, hogy az akkor már 
rutin  eljárásként alkalmazott nyitott mellkasi szívse
bészet a koszorúérrendszeren lévő sokszor parányi elvál
tozások m iatt mekkora traum át okoz a betegnek, milyen 
veszélyes szövődményekkel járhat m ind az altatás, mind 
a beavatkozás. Ezek az élmények érlelték meg azt a mély 
elhatározást és belső indíttatást hogy a beteget kevésbé 
terhelő ballonos koszorúértágítás elméletét és a gyakor
latát kidolgozza, majd az ischaemiás szívbetegek kezelé
sének forradalm i gyakorlatává tegye.

Főnökeitől és az egyetemtől nem kapott támogatást. 
Elkötelezett konok megszállottsággal kutyákon kísér
letezett évekig, miniatürizálta a periférián alkalmazott 
ballonokat. Ki kellett kísérletezni az első eszközöket -  
katétereket, drótokat, ballonokat -  amelyekkel a bonyo
lult koszorúérrendszerbe, be tud jutni a kezelni kívánt 
szűkületek vagy elzáródások szintjére. Sok ellenszenvet, 
közönyt és érdektelenséget kellett legyőznie, míg rögesz
mévé vált elképzelését, a maga által világviszonylatban 
elsőként alkalmazott perifériás ballonos tágítást, PTA-t, 
számtalan experimentális beavatkozás után élő emberen,

Orvosi Hetilap 1998,139 (20), 1241-1243.

betegen is kipróbálhatta. Több éves experimentális coro- 
naria-tágítási eredményeit 1976-ban közölte, ami szak
mai körökben értetlenséget és derültséget váltott ki. Áll
hatatos munkájával nemcsak elutasítást,barátokat és m un
katársakat is szerzett. 1977 m ájusában San Franciscóban 
Richard Mylerrel végezte az első intraoperativ ballonos 
angioplasticát -  tágítást -  nyitott mellkasban, altatásban, 
sikerrel. Ugyanebben az évben szeptember 15-én elvégzi 
a világon az első percutan beavatkozást, az első altatás és 
mellkasmegnyitás nélküli katéteres ballonos tágítást. Si
kerrel. A beteg, Adolph Bachman anginás panaszai meg
szűntek. Ebben az időben az alkalmazott és lábereken 
keresztül a szív közelébe juttatott merev katéterek ve
szélyt jelenthettek a coronaria rendszerre. A nnak a de
m onstrálása is nagy bátorságot jelentett, hogy az eszkö
zöket biztonsággal lehet egyáltalán a koszorúerek szá- 
jadékába helyezni, és ott tartani az angioplasticai-műtéti 
beavatkozás alatt. Ugrás volt ez a sötétbe. Támogatást, 
segítséget nem  élvezett a kollégái részéről. Az eszközök 
koszorúérrendszeren belüli alkalmazása könnyen elő
idézhetett volna szájadékdissectiót, ateroscleroticus 
plakkbeszakadást, vagy distalis embolizációt és követ
kezményes ischaemiás katasztrófát, infarktust vagy ha
lált. A legkisebb hiba is az állásába, karrierjébe kerülhe
tett volna. Egyetlen támasza, szívsebész barátja Senning 
professzor volt, aki megpróbálta bátorítani, védelmébe 
venni, és semlegesíteni az érsebész kollégák merev eluta
sításait, zaklatásait. Ezek a tám adások tették roppant 
óvatossá Grüentziget. Évekig, hónapokig várta amíg a 
szívkoszorúér-tágításra ki tudta választani az alkamas 
beteget. Adolph Bachman, 39 éves anginázó, jó bal kam 
rafunkcióval rendelkező férfibeteg a ramus anterior des
cendens fő-koszorúér ágán rövid, proximális szignifi
káns szűkület miatt volt panaszos. A koszorúérszűkületet 
30 másodperc alatt meg lehetett szüntetni. Az egy hó
napra végzett kontroll angiológiai vizsgálat tökéletes 
eredm ényt m utatott. 10 év múlva, 1987-ben a szakmai 
világ m ár Grüentzig nélkül ünnepelte a panaszmentes 
Adolph Bachmant. Andreas édesapját fiatalon vesztette el 
repülőgépszerencsétlenségben, Ő maga helikopterbale
setet szenvedett és meghalt Atlantában. Kitartó m unkás
ságának, kutatásainak, ragyogó előadói készségének 
köszönhetően a katéteres gyógyító beavatkozások m in
dennapos gyakorlattá váltak. Színes alkotói egyénisége 
először Svájcban Zürichben, majd az USA-ban 
Atlantában talált követőkre. Ennek köszönhetően 10 
évvel ezelőtt Svájcban m ár 10 intervencionalis kardioló

1241



giai központban gyógyították katéteres eszközökkel 
szívbeteségeket. Ez a bőrön át a szívbe juttatott eszközös 
kezelési m ód lendületes fejlődésnek indult, a kor
szerűsödő katéterek végére különböző típusú ballonok, 
lézer, gyémántfúró, vérrögleszívó került, a katéterek se
gítségével érbélelést biztosító stentek vagyis protézisek 
ültethetők a coronáriákba, a stenteken localis effectusnál 
fogva hatékony molekulákat tudunk a kezelt szűkületek- 
elzáródások szintjére ju ttatn i gyógyító szándékkal. így a 
katéteres szívgyógyászat „húzó” ágazattá vált az iszké- 
miás szívbetegek ellátásában. Célja ugyanaz m int a szív- 
sebészeté, biztosítani az élő, vagy még élő myocardium 
minél tökéletesebb vérellátását, rekanalizálni-reperme- 
abilizálni a saját coronária rendszert, megszabadítani azt 
a meszes szűkületektől és elzáródásoktól, megpróbálni a 
eredeti állapotokat helyreállítani, oly módon, hogy 
tartósan jó vérellátás alá kerüljön a szívizomzat ezeken a 
belülről operált járatokon. Minél jobban ismerjük meg a 
coronariaszklerótikus plakkok stabilitását-instabilitását, 
fejlődését annál inkább tudjuk ma már biztosítani a 
megfelelő vagy megfelelőbb kezelési lehetőségeket. Az 
intervencionális diszciplína éra előtt a kardiológusok 
leginkább a szív szerkezetével, pumpafunkciójával 
foglalkoztak. Ez a szakma terem tette meg a lehetőséget 
annak, hogy a koszorúérrendszer struktúráját és 
fiziopathológiáját részletesebben megismerjük. A mell
kassebészettel felhelyezett graftok nemkívánt hozadéka 
az áthidalásokon belüli throm bosis, intima proliferáció. 
A tágítás ugyancsak az érfal traumatizálását is jelenti, 
mellékhatásként szintén intim a proliferációt idéz elő. 
Mindezeknek klinikai és következményes gazdasági von
zatúk van, amelyek a kardiovaszkuláris kutatásokat újab
ban az érfal biológiájára összpontosították. Az alapvető 
két kezelési mód, a katéteres-félsebészeti és a szívse
bészeti, feltehetően hosszú évtizedekre determ inálja a 
betegség palliativ kezelhetőségét. Az érbiológiai kutatá
sok remélhetően segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a 
rekanalizált nativ ágak, illetve graftok tartósan 
áteresztők, permeabilisak m aradjanak, hogy a m ár 
m űtött területeket ne kelljen újból és újból átjárhatóvá 
tenni.

Grüentzig m unkatársait szigorral választotta ki. Már 
1979-ben elkezdte dem onstrációit. Alkalmam volt az első 
19 tágított betegének dokum entum ait vele együtt á tta 
nulmányozni. Ekkor m ár világosan látta a módszer hibáit 
is. 1980-tól a módszer eredményeit és kudarcait követke
zetesen az NHLBI -  National Heart, Lung and Blood 
Institute -  regiszterében számítógépes adatbázisra táro l
ták, hitelesség, ellenőrizhetőség és hasznosítás céljából. 
1983-tól m inden erejét a m ódszer legnagyobb hátrányá
ra, a resztenózis problém ájának megoldására összpon
tosította. Meggyőződésévé vált, hogy a technika fejlődé
sével, a biológiai kutatásokkal az eredmények jelentősen 
javíthatók. Tudta, hogy az eredményeket csak nagy m ul
ticentrikus, multinacionális randomizált beteganyagon 
lehet ellenőrizni. Konok elszántsággal dolgozott csapat
m unkában azon, hogy ezeknek a nemzetközi protokol- 
loknak az alapelveit kidolgozzák és gyakorlattá tegyék. 
Nemcsak álmodozó és kutató, tudós, de perm anens kivi
telező, nagy empátiával rendelkező orvos, előadó és szer
vező volt. Mint gyakorló orvos a bemutatásokat rend
kívüli gyorsasággal végezte el, alapelve volt, hogy az esz

köztár minél rövidebb ideig van a betegben, annál keve
sebb a szövődmények kockázata. A műtétek kapcsán 
tempóját csak a dem onstrációk kedvéért fogta vissza. 
Megyőződéssel vallotta, hogy m inden esetben kötelesek 
vagyunk a beteg számára a technikai és biztonsági lehe
tőségek tökéletes ism eretében a legkisebb traum át okoz
ni, és a legolcsóbb, legnaturalisabb úton biztosítani a 
myocardium vérellátását. Elképzelései folyamatosan va
lóra váltak. Létrejöttek az intervencionális kardiológiai 
központok, megvalósult az ambuláns coronarográfia, 
lehetőség nyílt az am buláns katéteres kezelésekre, gya
korlattá, biztonságossá, eredményessé vált a complex 
coronaria angioplasztika. Egyre világosabban körvona
lazódik a betegellátásban a katéteres kezelés, illetve a s- 
zívsebészet feladata, és egyre nyilvánvalóbb hol vannak a 
közös feladatok. Fontosak lettek a gazdasági megfontolá
sok. A szívgyógyászai módszerek TB finanszírozását 
dinam ikusan alakítják ki.

A szakemberek képzésére nagy figyelmet fordítanak, 
folyóiratok, könyvek, rendezvények, nemzetközi találko
zók ism ertetik a szakmai újdonságokat. Az 1990-es évek
ben a fejlett egészségügyi ellátású országokban katéteres 
kezeléssel közel kétszer annyi beteget látnak ma m ár el, 
m int szívsebészettel. 1999-ben egy esztendő alatt 2 millió 
katéteres koszorúér kezelés várható világviszonylatban. 
A módszer olcsóbb, kisebb traum át jelent a szenvedő 
számára m int a nyitott mellkas, a beteg gyorsan kerül 
vissza az életbe és a m unkába. Ezeket a nemzetközileg is 
elismert és közism ert tapasztalatokat hazánkban is hasz
nosítani kellene, ezeknek demográfiai, egészségügyi, 
gazdasági vonzatúk is van. Megemlékezésünk csak írás. A 
szó, video, bem utatások, előadások, folyóiratok, szak
dokumentációk nem helyettesítik a komplex műtéti gya
korlatot. A mesterség elsődlegesen manuális-taktilis 
szakma. Rutint és fortélyokat csak csapatmunkában, 
szakavatott, több éves angioplasztikai tapasztalattal 
rendelkező kollégáktól lehet ellesni, megtanulni, be
gyakorolni. A szenior PTCA-operátor aktív jelenlétét az 
intervencionális kardiológiai m űtőből semmi sem he
lyettesíti. A gyakorlat megszerzés, folyamatos magas 
szintű fenntartása, csiszolása csak perseverens munkával 
képzelhető el. Grüntzig a latinokkal vallotta örök érvé
nyű elvét: „Labor im probus om nia vincit”.

Az intervencionális kardiológia 
kialakulásának, fejlődésének állomásai

1844 Claude Bernard kutyákon és lovakon végezett szív
katéterezéseket
1885 Röntgen: RX-sugár felfedezése 
1929 Dos Santos: angiografiát végez kontrasztanyaggal 
1929 Forssman: karvéna preparálással uréter katétert 
helyez a saját jobb pitvarába
1939 Castellanos és Pereiras: aortográfia brachialis a rté 
ria preparálással
1941 Farinas: aortografia artéria femoralis preparálással 
1941-1944 Cournard-Richards: jobb szívfél (jobb pitvar, 
kamra, artéria pulmonalis) katéterezés 
1950 Zim m erm an-Larson: retrograd bal szívfél katéte
rezés preparálással

1242



1953 Seldinger: percután technika bevezetése (introdu- 
cerek, hosszú drótok, műanyag katéterek)
1956 Forssman, Cournard, Richards: Nobel-díjat kapnak 
1959 Ross-Cope: transseptalis katéterezés
1959 Sones: selectiv coronarografia
1960 Reanimálás zárt mellkasi cardio-pulmonalis resus- 
citációval
1961-1962 Zoll-Lown Defibrillátor feltalálása
1964 Dotter: perifériás translum inalis angioplasztika -
PTA -  merev katéterekkel
1966 Rashkind: pitvari septum percután megnyitása
1967 Judkins: femoralis ereken való katéterezés 
1969 Dotter: stentelés -  kutyákon perifériális ereken 
1974 Grüentzig: ballonos ileofemoralis, poplitea PTA
1976 Grüentzig: percután translum inalis coronaria an
gioplasztika -  PTCA -  kutyákon
1977 Grüentzig-Myler ballonos coronaria angioplaszti
ka nyitott mellkasi m űtétben

1977 Grüentzig PTCA betegen
1981 Simpson: ballon technika tökéletesítése a koszorú
érbetegség kezelésében
1982 Stertzer coronaria angioplasztika brachialis arteria 
feltárással
1982 Meyer: PTCA infarktusban lizis után
1984 Hartzler: PTCA infarktusban, azonnali, lízis nélkül
1986 Sigwart-Puel: coronaria protézis-stent betegeken
1987 Szatmáry IABP-PTCA: intraaortás ballonpum pa 
rizikós betegek kezelésében, rekanalizálásában 
1985-1995 aterektomok, rotablátor, lézer, vérrögleszívók 
bevezetése, elterjedése; stent korszakkal biztonságosabbá 
válik a módszer, jelentősen kiszélesedik a kezelési indiká
ció (főtörzs, multivascularis coronariaszklerozis, addig alig 
megoldható graft betegségek rutinszerű kezelése)
1999 2 millió katéteres kezelés várható világviszonylatban

Szatmáry László dr.
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FOLYÓIRAT REF E RÁ TUM OK

Tüdőgyógyászat
Az akut asthm a kezelése. Lipworth, B. 
(Dept.s of Clinical Pharmacology and 
Respiratory Medicine, Nine wells 
Hospital and Medical School, Univer
sity of Dundee, Dundee DD1 9SY, 
Anglia): Lancet, 1997,350, (Suppi. II), 
18.

A rövid áttekintés célja az, hogy az 
akut asthmás roham  gyógyszeres ke
zelésének legvitatottabb pontjait k ri
tikusan értékelje.

Az utóbbi két évtizedben keveset 
változott az akut súlyos asthmake- 
zelés, hörgtágítókon, corticosteroido- 
kon, oxigén adáson alapul az elsődle
ges ellátás. M inden asthmás halál po
tenciálisan kivédhető lenne, ha az 
asthm ásroham  súlyosságát helyesen 
ítéljük meg és az optimális akut te
rápiát adjuk kórházban és kórházon 
kívül egyaránt. (A cikk közöl egy táb
lázatot a súlyosság megítélésére és a 
kezelés sémájára.)

Nemzetközi és nemzeti útm utatók 
konszenzusai tartalm azzák a felnőtt 
és gyermekkori akut asthm a kezelési 
ajánlásait az általános gyakorlat és 
kórházi ellátás számára.

A bronchodilatator therapia célja 
az, hogy oldja a simaizmok hörgőgör
csét, időt nyerve a 6-12 óra múlva hat
ni kezdő corticosteroidok számára. 
Fontos, hogy a maximális választ a 
minimális szisztémás mellékhatással 
érjük el. Elsőként nagyadagú beléleg
zett béta-2 agonistaként széles kör
ben elfogadott a salbutamol, de a por
lasztás, illetve bejuttatás módja vita
tott. A maszkon vagy szájrészen át, 
levegővel működő kompresszorral 
vagy még ajánlhatóbb m ódon nagy- 
ármalású oxigénnel bejuttatott béta-2 
agonista a legkönyebben alkalmaz
ható az akut rohamban. Biztonságos 
és hatékony az 5 mg porlasztóit salbu
tamol, melyet 6 1/min oxigén ju ttat be, 
sürgősségi ellátásban alkalmazzák. A 
nagy áramlással bejuttatott oxigén 
nem várt szén-dioxid retenciót okoz
hat a fel nem  ism ert chronikus obst
ruktiv pulmonális megbetegedésben 
szenvedőknél, ezért 50 éves korig al
kalmazzák ezt.

A szokásos jet rendszerű porlasz
tók relatíve kevéssé hatásosak, mivel a

nominális dózis nagy része elvész, a 
kilégzésnél. A kereskedelemben kap
ható 17 porlasztó között 8-szoros kü 
lönbség is előfordult a belélegzett 
dózist illetően.

A nagy térfogatú, hajtógázzal m ű
ködő sprayhez csatlakoztatható tolda
lékeszközök (pl. nebuhaler, aerocham- 
ber, bebihaler, NES spacer) haszná
latával nyugodt légzés mellett a belé
legezhető gyógyszerrészecskék bejut
tathatok. Egy vizsgálat felnőtteknél és 
egy másik a gyermekeknél akut sú
lyos asthm ában kim utatta, hogy azo
nos bronchodilalator hatás lép fel 
salbutamoltól nagy volumenű tolda
lék vagy porlasztó használata esetén, 
azonban a toldalék hatszor kevesebb 
nominális dózissal dolgozik, így ez 
sokkal olcsóbb.

A toldalék fő hátránya az, hogy 
megnehezíti az oxigénmaszk (de nem 
a nasalis kanül) azonos időben való 
használatát és a beteg kooperációját 
igényli.

Az igen súlyos asthmásoknál, ahol 
légzési elégtelenség jelei mutatkoz
nak, folyamatos béta-2 agonistát köny- 
nyebb porlasztóval bejuttatni, m ert a 
félelem is nehezíti a beteg kooperá
cióját.

A hordozható, száraz por belég- 
zésre alkalmas eszközökről kim u
tatták, hogy akut asthm ában a bete
gek 98%-a képes elegendő belégzési 
flow-t produkálni ahhoz, hogy a tur- 
bohalert használja. Tachypnoea ese
tén a száraz port inhalálók részére is a 
porlasztó vagy a nagy volumenű tol
dalék ajánlható.

A belélegzett anticholinerg thera
pia létjogosultsága a növekedett va
gus tonus m iatt indokolt, kevés szisz
témás mellékhatása van, életveszélyes 
roham ban helye van az adásának.

Intravénás bronchodilatator-keze- 
lés: A béta-2 mimetikumok közül az iv. 
salbutamol hátránya az, hogy a szisz
témás adverz reakciók nagyobbak 
mint az inhalációval bejuttatotté. Az in
halált salbutamolnál is mérhető vér- 
szintemelkedés, így ez is felelős lehet az 
inhalált béta-2 mimetikus hatásért.

Két nagy m ulticentrikus vizsgálat 
hasonlította össze az iv. és a porlasz
tóit salbutamol hatást. Mindkét vizs
gálat jobb bronchodilatator hatású
nak találta az inhalációs módszert.

Megállapították azt is, hogy a kez
deti porlasztott salbutamol + iv. hyd- 
rocortison után adott iv. salbuta- 
molkezelés nagyobb javulást eredm é
nyezett, m int a többszöri beporlasz- 
tás, azonban az iv. salbutamolnál a 
tachycardia sokkal kifejezettebb volt.

A theophyillin iv. adás második 
vonalbeli eljárásnak számít.

Szisztémás corticosteroidok: A 
bronchodilatator-kezelés által nem 
uralt gyulladásos folyamatot fordítják 
meg a steroidok. Szisztémásán adják 
őket akut asthm ában. A legtöbb be
tegnél nem volt előnye az iv. kezelés
nek a per os adással szemben. A fel
nőttek esetén 50 mg/nap prednisolon 
adagot elegendőnek tartják, az in tra
vénás injectiót a hányósak és az élet
veszélyben lévők számára tartják 
fenn. A leépítő prednisolon-kezelésre 
nincs szükség akut asthma exacerbá- 
ció után, ha inhalációs steroidkezelés 
folyik.

Az inhalált corticosteroidok: A 
nagy dózisú és a szájon át alkalmazott 
corticosteroidok közötti gyulladás- 
csökkentő hatás azonosságáról asth
mában nincs egyértelmű álláspont, de 
úgy tűnik, hogy akut asthm ában a 
kezelés első 24-48 órájában, ha jó 
hatású a szisztémás steroid, nagy dó
zisú inhalációs corticosteroiddal foly
tatható a kezelés. Az utóbbinak is 
lehetnek szisztémás mellékhatásai, de 
rövid ideig alkalmazva nincs klinikai 
jelentőségük. A gyógyszer ára se el
hanyagolható, hisz az inhalációs ste
roid és az oralis Prednisolon közötti 
különbség akár 34-szeres is lehet. A 
beteget akut asthm ában inkább „túl” 
kezeljük, m int „alul” és akut asthmás 
rohamban csaknem valamennyi be
tegnek szisztémás corticosteroidot 
kell kapnia, ahogy azt az ajánlások 
javasolják.

Az akut hörgtágulat kialakulása 
késhet olyan betegeknél, akik rend
szeresen hosszú hatású béta-2 mime- 
tikum ot inhalálnak, a béta-2 recep
torok desensitizációja miatt. A ste
roidok kivédik a béta-2 agonista in
dukálta alulszabályozást. A cortico- 
steroidoknak kettős hatásuk van akut 
asthmában: egy korai béta-2 adreno
receptor érzékenység facilitáló és egy 
későbbi gyulladáscsökkentő hatás, 
ezért olyan korán kell adni őket, 
amennyire csak lehet.

Összefoglalóan: Akut asthm ában 
megfelelő kezelés a nagy dózisú béta- 
2 mimetikum belégzés, szisztémás
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corticosteroiddal együtt adva és a 
m ásodik vonalban az ipratropium  
brom id vagy iv. bronchodilatator ke
zelés (béta-2 mimetikum vagy theo- 
phyllin) a súlyosabb esetekben. Na
gyobb biztonsággal kell megítélni a 
súlyossági mutatókat akut asthm ában 
s ha kételyünk van inkább a bizton
ságos axiómához tartsuk m agunkat, 
inkább „túlkezeljünk”, m int „alul”, 
hogy kivédjünk egy potenciális fatális 
roham ot.

Mezei Györgyi dr.

Asztma. Lemanske, R. R, Busse, W. W., 
JAM A, 1997,278, 1855.

A 18 oldalon, 196 idézetre tám asz
kodó áttekintés az ismeretlen okból 
világegészségügyi problémává nőtt 
asztm a sokoldalúságát, sokféle fak
tortó l függőségét, a kezelésre reagálás 
sokszínűségét foglalja össze.

Az asztma a betegnek zihálásos pe
riódusokat, légszomjat, m ellkasm e
revséget, alvászavart, fizikai korláto
zottságot jelent. A szülőnek az állapot 
feletti aggódást, a gyógyszerek meg
felelő beadását, a környezettel foko
zott törődést, anyagi terheket, olykor 
a kedves állattól megválást jelenti. Az 
orvosnak a terápiás terv elkészítésé
nek feladatát adja, hogy a legjobb 
együttműködést érje el a beteggel, a 
legkevesebb mellékhatás mellett a 
legjobb gyógyulásra. A fiziológus m a
gyarázatot keres, hogy a legkülön
bözőbb ágensek iránti hörgő-hiper- 
reaktivitás milyen m ódon ju t el a 
betegségállapotig.

Asztmán -  megegyezés szerint -  
krónikus gyulladást értünk, ebben 
sokféle sejt és sejtalkotórész szerepel 
s a hajlamos egyéneken epizodikus 
nehézlégzés, sípolás, mellkasmerev
ség lép fel, főleg az éjjeli hajnali órák
ban. Kiterjedt, de változó légúti szű
kület áll fenn ilyenkor.

A genetikai alap hasonló, m int a 
hipertóniában, diabetesben, athero- 
sclerosisban, arthritisben: komplex és 
nem  autoszomális dom ináns vagy re- 
cesszív vagy nemhez kötött a hajlam 
örökítése. Az atópia és a hörgő hiper- 
reaktivitás -  mint m érhető közre
m űködők -  és a génváltozatok 
(1 lql3,5q,14q) között találtak kap
csolatot a béta-2 receptor génje a sú
lyos asztmásokban egy glicin helyett 
arginint vezérel a 16-os helyre, a 16-os

argininm utáns receptor sokkal érzé
kenyebb az agonista által kiváltott 
down-regulációra és főleg az éjszakai 
asztmásokon fordul elő. A 27 glutár- 
sav-mutáns pedig növeli a légúti in
gerküszöböt.

A légúti obstrukció esetről esetre 
különbözhet, az izomspazmus, az 
ödéma, a hörgőváladék nagy varia
bilitása révén. A sokféle sejt és mediá- 
tor közrem űködhet a simaizmok hi- 
pertrófiájában, fokozott kontraktili- 
tásában és zavart relaxációjában. Az 
ödéma a helyi allergén-expozíció első 
megnyilvánulása és sok ok egybeesé
se folytán a váladék dugókká is ösz- 
szeállhat, atelektáziákhoz vezetve.

A gyulladás szövettani képe külön
bözik a cystás fibrózisétól, a krónikus 
bronchitisétól és az éppen tünetm en
tes betegen is jellemzően fennáll. A 
biopsziás anyag, az öblítőfolyadék, a 
köpet elemzése kiterjedten folyik. A 
jellemző a légúti hám  lecsupaszodása, 
az alaphártya alatt kollagén szapo
rodik fel, a hízósejtek degranuláltak, 
limfocita és eozinofil beszűrődés áll 
fenn.

A citokinek (TNRIL 5-6-18 stb.) és 
az őket kódoló messengerek jelenléte 
sok szálon vezet a gyulladásos jelen
ségekhez, de még nem világos, hogy 
ez mikor kezdődik, hogy alakul a 
kezelés során, hogy függ össze a 
hiperreaktivitással és a klinikummal.

A légúti hiperreaktivitás sokféle 
anyaggal szemben és sokféle szituá
cióban jelentkezhet, a kezelés csök
kenti.

Az asztma osztályozása a súlyossá
ga szerint is történhet. Kezelés nélkül 
lehet interm ittáló (ritkábban mint 
hetente, néhány órás, napos, havonta 
legfeljebb egy éjjel, a légzésfunkciók a 
tünetm entes szakban normálisak, az 
FEV 1 és PEG 80% felett van, variabi
litásuk 20%-nál kisebb). Az enyhe, de 
tartós asztm a nem m indennapos, ha
vonta többször is zavarja az alvást, a 
PEF variabilitása 20-30% között van. 
Tartós és közepesen súlyos, ha napon
ta, éjjel is jelentkezik, m indennapos 
inhalativ kezelésre szorul, a FEV1 
60-80% között van és 30% felett van a 
variabilitása. Lehet súlyos, ekkor a 
tünetek folyamatosak, időnkénti rosz- 
szabbodással, éjjel is, a fizikai terhel
hetőség korlátozott, 60% alatt van a 
FEV1.

A tünetek hirtelen aktivizálódását 
megérzi a beteg és segít magán vagy 
segítséget kér, de a hetek alatt romló

funkciókat egyesek, az úgynevezett 
gyenge érzékelők nem észlelik.

A kiváltó okok között az allergének 
a leggyakoribbak. A reakcióhoz aller- 
génspecifikus IgE antitest, azt kötni 
képes hízósejt és bazofilsejt kell, leg
alább két IgE molekula kell kötődjön 
a sejtfelszínhez, a m ediátor fel kell 
szabaduljon és a célszervre ki kell 
tudni fejtenie a hatást.

A specifikus antitestek az első 2-3 
évben még nem szoktak megjelenni, a 
m ásodik dekádban annál inkább. A 
lakás- és a környezeti antigének kiik
tatása nagyban javítja a tüneteket. Az 
Alternária elleni túlérzékenység sú
lyos klinikai tünetekkel járhat. Étel 
iránt igen ritka az izolált légzőrend
szeri tünet. A totál IgE-t szokás in 
kább mérni, az első élethónapokban 
magas szint komoly rizikót jelent ar
ra, hogy 3 éves kor u tán  tünetek je
lentkezzenek. Negatív prick mellett 
lehet magas IgE. Az antigén eltávolí- 
tandó, vagy az expozíció előtt kro- 
molint, adrenerg szert szívhatunk be. 
A vírusinfekciók m inden életkorban 
nagy esélyt adnak az asztmás tünetek 
fellépésére. Zömmel rhinovírus a ki
váltó, a meglévő allergia nagyfokban 
hajlamosít. A mechanizmus a késői 
asztmás reakció felerősítése, citoki
nek jelenlétének a fokozása. Antibio
tikum  nem logikus, de steroid inha- 
lálva vagy bevéve m inden vírusbeteg
ség során indokolt lehet az asztm á
sokon.

A terhelés kiváltotta asztma 5-10 
perces, intenzív testmozgásra jelent
kezik. A terhelés első perceiben a ka- 
techolaminszint emelkedésének kö
szönhetően m indenkinek a hörgői 
tágulnak. Az asztmásokon azt követő 
obstrukciót sokan „átfutják”, az at
léták „second w ind” jelensége áll be. 
Az EIA a percventilációtól, a beléleg
zett levegő hidegségétől és száraz
ságától függ, valamint a hörgő hiper- 
reaktivitástól. Sok sportolónál nem 
ism erik fel az EIA-t. Foglalkozási ir
ritáló tényezők is okozhatnak aszt
mát. A nem steroid gyulladásgátlók az 
asztm ás felnőttek 5-10% -án rhinitist 
és légúti tüneteket válthatnak ki. O rr
polip, nem allergiás rhinitis és eozi- 
nofiliával járó asztm a jellemzi az asz
p irin ra  érzékenyeket. A NSAID szerek 
magyarázzák olykor a tünetek rom 
lását.

Reflux (GER) valószínűleg igen 
magas arányban van asztmásokon, 
érdemes diagnosztizálni.
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Az asztma diagnózisa a spiromet- 
rián, olykor a sorozatos PEF m érése
ken alapul. A hörgtágító próba ered
ménytelensége nem bizonyítja az ir- 
reverzibilitást, lehet hogy váladék, 
gyulladás az obstrukció fő oka éppen 
akkor. A metacholin, histamin, futás a 
leggyakoribb provokáló eljárások, 
ezek pozitívak lehetnek egyszerű 
rhinitisben is. A mellkasrtg. alig segít 
a diagnózisban, az egyéb betegségek 
kizárását szolgálja. A vérgázeltérések 
a súlyosságot jelzik. Hypoxia a per- 
fúzió/ventiláció arány eltolódása 
miatt is felléphet. Súlyosabb esetben 
respiratórikus alkalózis és hypokap- 
nia, majd hypoxia is mérhető, a na
gyon súlyos állapot hyperkapniát és 
acidózist (metabolikus is a tejsav 
miatt) okoz. A perkután oximetria 
nem elég pontos.

Elkülönítő' diagnózis. Köhögést és 
zihálást okozhat rhinitis, allergiás rh i
nitis, orrjárat szűkület bármi okból 
(adenoid, tonsilla is). 3 éves kor alatt az 
IgE nem segít, az ételallergia inkább 
hasi és bőrtünetekkel jár. A középső 
légutakban az anatómiai rendellenes
ségek (malacia, fistula, stenosis, ér
gyűrű, bedomborító térimé stb.), gyul
ladás, izgató gázok vagy beszívott h in 
tőpor miatt, beidegzési rendelle
nességek járnak obstruktiv tünetekkel. 
Egyre gyakrabban látják a hangsza
lagok abnormis működését: súlyosnak 
tűnő klinikai kép normális vérgá
zokkal. Az alsólégúti egyéb betegségek 
elkülönítése a legnehezebb. Broncho- 
pulmonális dysplasia vagy intersti- 
ciális emfizéma a mechanikusan léle- 
geztetetteken várható. Orrpolip esetén 
cystás fibrózist is kell keresni. Az RS- 
vírus bronchiolitis mitsem különbözik 
egy asztmás epizódtól. Idegen test be- 
szívása, reflux, alfa-1 antitripszinhiány, 
bronchiectasia, Löffler-szindróma, 
Chlamydia fertőzés, tüdőödéma, mit- 
rális prolapsus jön szóba. Serdülőkön 
a hangszalag dysfunkciók is gyakori
ak. A dohányosok krónikus bronchi- 
tise állandó köpetürítéssel jár, emfizé- 
mában a diffúziós kapacitás alacsony. 
A szív-asztma is éjjel jelentkezhet, fel
ülésre javul, rtg. eltérések kísérik. 
Tüdőembólia az asztmásokon is kelet
kezhet. A carcinoid egyéb, extrapul- 
monális tünetekkel jár. Eozinofilia kí
séri az aspergillózist, a Löffler-pneu- 
móniát, a Chung-Strauss-szindrómát, 
ilyenkor infiltrátumok láthatók.

A kezelést béta-adrenerg szerek 
belélegeztetésével kezdjük, inhalálva

alig fordul elő tremor, tachycardia, 
izgatottság. Napi 8 beszívás, havi egy 
flakon elfogyása nem tartható fenn. 
Akut romlást ne kezeljünk tartós ha
tású szerrel, az EIA megelőzésére se 
ilyet használjunk. Tartós használatuk 
során sincs „hozzászokás, m egszo
kás”. A teofillin bármely életkorú 
asztm ásnak adható, extrapulmonális 
hatása is fontos. A keskeny terápiás 
tartom ány m iatt vérszint beállítás 
szükséges, gyakori a gastrointesti- 
nális mellékhatás, izgatottság. Az an- 
tikolinerg szerek enyhébben, de tar- 
tósabban hatnak, hatásuk összeadó
dik a bétaadrenerg szerekével, haté
konyak a béta-blokkoló okozta aszt
mában. A kromolin és a nedokro- 
mium meggátolja a gyulladásos sejt- 
aktivációt, csökkenti a hörgő hiper- 
reaktivitást. Az enyhe, tartósan fenn
álló asztm ában indokolt az adásuk, 
akut exacerbációt kivédhetnek. A leu- 
kotrién antagonisták a term elést vagy 
a sejthez kötődést gátolják, a LTD4 
antagonista (szájon át) javítja az aszt
más tüneteket, a zileukon 5-lipoxi- 
genáz gátló kivédi az aszpirin és 
a terhelés hatását, tartósan szedve 
csökkenti a szükséges steroid meny- 
nyiséget. A glükokortikoidok a leg
hatékonyabb gyulladáscsökkentő sze
rek, sok a támadáspontjuk, köztük a 
génátírás gátlása. A mellékhatások 
megritkultak, ahogy az orális szereket 
az inhalálhatók helyettesítették, főleg 
helyi eltérések fordulnak elő (száj
penész, hangszalaggyengülés). Ha a 
800 pg/nap dózist nem lépjük túl, 
nem kell tartan i a növekedés féke
zésétől sem. A remisszió elérése oly
kor szájon át adott 0,1-1 m g/kg/die 
prednisolonnal történhet csak meg. 
Herpesvirus, tbc, parazita infekciók, 
glaukoma, osteoporosis, diabetes, 
depresszió, ulcus relatív, a varicella 
abszolút ellenjavallatot jelent. Im 
m unterápia a méhméreg-anafilaxia és 
egyes pollen-nátha esetében jó, aszt
m ában nagyon kétséges a hatása.

A spacerek, inhalátorok haszná
latát jól meg kell tanítani.

Terhesség alatt az asztma javul, vál
tozatlan vagy romlik, az első tri- 
meszterben ez kiderül. A lehető leg
kisebb adagban adjuk a gyógyszere
ket. Nem jelent rizikót sem a gyer
mek, sem az anya számára az asztma.

Akut asztmás rohamban terbutalin 
belégzése vagy se. adása (0,25 mg) 
indokolt. A steroid kis adagban nem 
teratogén, súlyos esetben nem  lehet

elkerülni. Penicillin vagy erytrom ycin 
az adható antibiotikum.

Sinusitist keresni és kezelni kell az 
asztma romlásakor. Sebészi beavat
kozásokra lehetőleg stabil állapotban 
kerüljön sor. A mellkasi és felső hasi 
beavatkozások járnak nagyobb riz i
kóval. Elengedhetetlen a PEF m oni
torozás. A belélegezhető szereket 
használjuk a m űtét előtt, aki steroidot 
kapott, az a m űtét előtt és u tán  2-2 
napig kapjon prednisolont.

Az aspergillózis a leggyakrabban 
fellelhető mycosis az asztm ásokon: 
visszatérő infiltrátum, eozinofilia, 
gennyes köpet is kíséri, de az egyszerű 
asztmásnak is lehetnek ellenanyagai 
az aspergillus ellen. Steroid hat, gom 
baellenes szer nem.

A súlyos asztmás (FEV1 40 alatt) 
vérgázmonitorozásra is szorul. Oxi
gént, béta-agonistát kell adni nagyobb 
dózisban, beszíva vagy injektálva. Az 
első órában 3 x 2,5 mgh albuterol, 
majd óránként egy adag szívandó be, 
ha ez nem  elég, akkor injekció kell. A 
teofillin vénásan sem elég hatékony, 
szisztémásán rögtön kell adni steroi
dot.

Apor Péter dr.

Nő-e az asztm a az iskolások között 
vagy a diagnosztikus k rité rium ok  
változtak? Nystad, W. és m tsai (Nat. 
Inst, of Public Health, Torshaw, Oslo): 
Eur. Respir. J., 1997,10, 1046.

Ha nő az asztma gyakorisága, nőni 
kell a légzőszervi tüneteknek is. Ha 
csak az atópia lett gyakoribb, az aszt
ma aránya nem  változott a többi ato- 
piás betegséghez képest. Ha ez az 
arány csökkent, akkor a figyelem lett 
nagyobb az obstruktiv légzőszervi 
tünetek iránt. E gondolatm enet ve
zette az 1981-ben és 1994-ben végzett 
vizsgálatokat az oslói iskolások kö
rében, 1772, illetve 2700 kérdőív 
alapján.

Az asztm a tartós fennállása 3,4-ről 
9,3-ra nőtt a 13 éves periódusban (az 
esély 2,9-szer nagyobb lett). A jelenleg 
is fennálló asztm a 1,6-ról 5,5%-ra, 
antiasztm atikum ok használata 1,1- 
ről 4,7%-ra nőtt. Az alkalmi zihálás 
9,5, illetve 10,8% 1981- és 1994-ben, a 
rohamokban jelentkező zihálás 3,6, il
letve 6,8%, a pollenre jelentkező 4,8, ill. 
7,3%, az állatokra fellépő 3,3, ill. 4,4%, a 
fizikai aktivitásra 5,8, ill. 11,2%. A fiúk 
voltak jelentős többségben.
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Az ekcémások aránya 9,7-ről 
17,1%-ra nőtt, a szénanáthásoké 6,6- 
ról 7,8-ra, ugyanakkor az asztm ások 
között a szénanátha gyakorisága 30,8- 
ról 15,3%-ra csökkent, az asztm ások 
között az ekcéma 34,9, illetve 29,2% 
volt.

Az asztm a diagnózis gyakoribbá 
vált, a légzési tünet kevésbé, viszont 
nagym értékben nőtt a fizikai terhe
lést kísérő légúti tünet s ezt az asztma 
bizonyítékaként tekinti az irodalom  
(Thorax, 1995, 50, 511-516.). Ez nem 
magyarázható az atópia gyakoribbá 
válásával, az analízis szerint csökkent 
a kapcsolat az atópia és az asztma 
között.

Az 1960-as években az asztm a és az 
atópia kapcsolt fogalom volt, a 80-as 
évek elején váltak szét ezek Nor
végiában, ettől kezdve a 3 vagy több, 
ostruktív ziháló periódust -  tekintet 
nélkül a korra, az atópiára, a fellépés 
körülményeire -  asztmának nevezik.

E vizsgálat szerint nő a valódi aszt
m ások száma, ezen belül a nem  ató- 
piásak aránya.

Apor Péter dr.

Edzés ox igénpótlással sú ly o s COPD-
ben . Rooyackers, J. M. és m tsai (Univ. 
Nijmegen): Eur. Respir. J., 1997, 10, 
1278.

A krónikus obstruktiv tüdőbetegeken 
a hipoxémia az alveoláris hipoventi- 
láció, a zavart diffúzió, a fennálló 
shunt, a ventilációs-perfúziós egye
netlenség, az alacsony oxigéntartalm ú 
vénás vér, a kis szívperctérfogat és a 
terhelés során ezekhez járu ló  pul- 
monális hypertonia m iatt lép fel. 
Oxigén belégzése a norm oxiás COPD- 
seken is növeli a terhelhetőséget, 
hiszen csökken a légzésre fordítandó 
m unka (a VE/VO2 arány csökken) en
nek m inden kedvező következm é
nyével (légzőizomfáradás kitolódik, a 
dyspnoe csökken). Az 1992-es Guide
lines (Eur. Respir., J. 5, 266-275.) java
solja is az O2 adást a COPD-sek reha
bilitációjában.

Nagyobb lesz-e az edzéshatás oxi
gén kiegészítéssel?

A tízhetes, klinikán tö ltö tt edzés
program ban 24 beteg random  vett 
részt a 4 liter/perc áram lású oxigén
pótlással vagy anélkül végzett heti 
5 x 80 perces, interval jellegű köred
zésen ahol az ujj-oximéterrel monito-

roztak, az intenzitást úgy irányították, 
hogy az oxigén szaturáció ne csök
kenjék 90% alá.

Nem különböztek a spirometriás, 
illetve vérgáz értékek a két csoport 
között.

A m axim ális watt-teljesítmény a 
szobalevegőn edzőkön 70-ről 87-re, 
az oxigénnel edzőkön 58-ról 65-re 
nőtt, a 6 perces gyaloglástáv 123, ill. 86 
méterrel nőtt, a lépcsőjárási és a 
súlyemelési teljesítmény 20-40%-kal 
nőtt m indkét csoportban. Az oxigén- 
belégzés akutan  mindkét csoportban 
egyformán javította a teljesítményt, 
mind az edzésperiódus elején, mind 
utána.

A rehabilitációs edzés mindkét 
csoportban javította a teljesítményt 
és az életminőséget, de nem nőtt a 
65%-os intenzitással végzett kerék
pározás tűrésideje. (Ilyen jellegű ed
zés nem  szerepelt a tréningprogram 
ban.)

Az oxigénadással végzett edzés nem 
hozott plusz előnyöket. A hypoxia ma
ga is edzéshatást kiváltó tényező lehet, a 
perifériás izomzatban biztosan az, az 
oxigén adás ezt kiiktatja.

Az 50%-osnál is kisebb diffúziós 
kapacitású betegeknél a nyugalom
ban is nagy és a terhelésre lényegesen 
megnövekvő alveolo-artériás oxigén
különbség jelzi, hogy nem az alveo
láris hipoventiláció, hanem a diffú
ziós korlát a terhelési hipoxia fő oka.

[Refi: A  terhelés alatt az oxigén
pótlás célja a nagyobb edzésintenzitás 
elérése. Nagyobb edzéstől várhatjuk a 
nagyobb edzéshatást. Erre vonatkozó 
információt a cikk sajnos nem tartal
maz.]

Apor Péter dr.

A légzésm ech an ik a  a COPD-s b ete
gek se b é sz i tüd őcsök kentése után.
Tschernko, E. M. és mtsai (Gén. Hosp. 
Vienna): Thorax, 1997,52, 545.

Brandigan 1957-es ötlete volt a hyper- 
inflatált tüdőállom ány sebészi csök
kentése. Ezt követően a FEV1 a dup
lájára nő, a reziduális volumen és a 
teljes tüdőkapacitás harmadnyival 
csökken (J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 
1995, 109, 106-116.), de a légzés
m echanika változását még nem  m ér
ték.

A 8, átlag 55 éves emfizémás beteg 
mindegyike oxigénfüggő volt a műtét

előtt. A m űtét napján, azt követően 
hét napon át, majd 1, 3 és 6 hónap 
múlva nyelőcső és gyomor nyomás
mérő ballonnal, az arcmaszkhoz kap
csolt áramlásmérővel és testpletyz- 
mográffal m ért adatokból számolták 
a légzési m unkát (mekkora erő hoz 
létre egységnyi volumen változást a 
légutak, a tüdő, a mellkas ellenállásá
val szemben?), a végkilégzési nyo
mást, a dinam ikus compliance-t, a 
transzdiafragm atikus nyomást és a 
légzési m intázatot (nyugalomban).

A légzési m unka a preoperatív 1,76 
J/l-ről 0,7 körüli értékre csökkent. 
Minden betegnél pozitív volt a vég
kilégzési nyomás -  amely az air trap 
ping jele - ,  ez a műtét után nulla 
közelébe csökkent és 6 hónap múltán 
is csak kism értékben emelkedett. A 
dinam ikus compliance 235 ml/kPa 
értékről az első héten a duplájára, a 6. 
hónapra 1364-re nőtt. A légzési el
lenállás több m int a felére csökkent, a 
nyelőcsői nyomás 5,3-ról 7,1-ig nőtt 
fél év során. A PaCCh átmenetileg 
nőtt, a RV 5,2-ről 3,5-re csökkent, a 
TLC 7-ről 6-ra csökkent. A légzés
szám, légzésmélység (nyugalomban) 
nem változott jelentősen, tehát nem  a 
légzési m inta változott meg.

Egészségeseken a kilégzés passzív 
folyamat, a légzési m unkát a belégző 
izmok végzik, ennek fele hővé alakul, 
a m ásik fele tárolódik az expandált 
szövetekben és a kilégzéskor térül 
vissza. Asztmásokon a kilégzés 
emészti fel a légzési munka nagyobb 
részét. A m űtét a felfújt tüdő kiseb
bítésével dekomprimálja a légutakat, 
egyúttal csökken a mellkas extendált- 
sága is, az izmok kedvezőbb hosszerő 
tartom ányban dolgozhatnak. A vég
kilégzési nyomás is az air trapping 
miatt volt magas, a műtét hasznát en
nek a csökkenése is jelzi.

A felfújt tüdő 20-30 százalékos 
csökkentése igen lényeges, a féléves 
követés alatt alig romló kedvező ha
tással já r t a légzési m unkára, a dina
mikus compliancera és a nyelőcsői 
nyomásra, így a műtét a transzplan
tációt helyettesítő megoldásnak te
kinthető.

Apor Péter dr.

M ég n em  m eggyógy ítás, de ném i 
haladás az asztm a és COPD terén.
Britton, J., Knox, A. (City Hosp., 
Nottingham): Lancet, 1997, 350, 
Suppi. 111,24.
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Az asztma kezelésében a lipoxigenáz 
és a specifikus leukotriének gátlói 
további reményeket ébresztettek. A 
metotrexátról bizonyossá vált, hogy 
steroidmegtakarítás, így mellékhatás
csökkenés érhető el vele (Chest, 1997, 
112, 29.). A kórházi ellátástól való 
távolság arányos az asztma m ortalitás 
rizikójával. A szakszerűen vezetett 
edzésprogram gyerekeken csökkenti 
a kórházi ápolás szükségét és a 
COPD-seknek is sok előnyt nyújt a 
rehabilitációs edzés (Chest, 1997, 111, 
1077.), ahogy a friss gyümölcsök és a 
növényekben gazdag étkezés a tüdő 
betegeknek általában is (Thorax, 
1997,52 ,166. és 628., Am. J. Epidemiol. 
1997, 146, 223, 231.). A retinoidsav és 
hasonló molekulák az alveolusok ki
fejlődését serkentik, így emphysema 
és a bronchopulmonális dysplasia és a 
tüdőrák gyógyításában hasznosak le
hetnek (Nat. Med., 1997,3, 686.).

A molekuláris kutatások a gyulla
dásos mediátorok szintjén hoznak új 
ismereteket, például az adenozin-1 re
ceptor down-regulációja fékezi az 
asztmás történéseket. A citokinek és a 
mediátorok bonyolult kapcsolatai te
rén is új ismeretek láttak napvilágot. 
A CF-esek génterápiája nemcsak a 
kloridürítést normalizálja az alveolu- 
sokban, hanem a Pseudomonas meg
telepedését is csökkenti.

A dohányzás elhagyásában az anti- 
depresszáns buproprion segít, de a kö
vetkező évszázad egyik nagy feladata 
a dohányzás elsődleges megelőzése.

Apor Péter dr.

Egy új és rendkívül fertőző tub ercu 
lo sis  bacillus. Meijer Van Putten, J. B., 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1997, 141, 
2044.

Az USA-ban egy kisebb tuberculosis 
járvány fordult elő rendkívül fertőző
képes tuberculosis bacillus által. Ez 
Kentucky és Tennessee államok közti 
határon történt, ahol ilyesmi nem  volt 
várható (The New York Times, szept. 
23.). A járvány akkor derült ki, amikor
1995-ben egy leány egy rutinszerű 
Mantoux-teszt után pozitívan reagált. 
Nem voltak panaszai, de a pozitivitás 
bizonyította, hogy tbc bacillusok által 
fertőzötté vált és emiatt féléven át an- 
tibiotikus kezelésben részesült. A 
leányt nagybátyja fertőzte meg, aki 
nem tudott arról, hogy tuberuclosis-

ban szenvedett. A férfi nem  messze a 
határtól dolgozott egy gyárban, m in
den dolgozó vizsgálatra, tesztelésre 
került, de mivel egy rendkívül szép és 
tiszta gyárról volt szó, magas plafo
nokkal és jó szellőztetéssel, a helyi au
toritások nem számítottak több fer
tőzésre. Amikor azonban a b ő r
próbákat leolvasták, nagy meglepeté
sünkre, m ondotta David Crowder, egy 
helybeli tuberculosis ellenőr, 337 
alkalmazott közül 264 bizonyult pozi
tívnak, ami 69%-nak felel meg. „A leg
nagyobb százalék, melyet helyben 
észleltünk!” A fertőzési gyakoriság 
intim kontaktoknál kb. 20%. Feltűnő 
volt, hogy a fertőzöttek olyan csopor
tokból kerültek ki, melyeken gyakori 
a tbc, m int pl. emigránsok, idősebbek, 
vagy rákbetegek. Általában egész
séges fiatalok betegedtek meg, akik 
egész életükben Kentuckyban vagy 
Tennessee-ben laktak. A járvány meg
előzésénél 461 kontaktot vizsgáltak 
meg, közülük 337 bizonyult fertőzött
nek, a vizsgáló egészségügyiek közül 
is 8 betegedett meg. 21 betegnél aktív 
volt a tuberculosis, az egyik közülük 
fertőzte meg a bácsikát, 1994-ben, 
akinek először lett pozitív a tesztje. A 
DNA-vizsgálat 13 betegnél, akik nyílt 
güm őkórban szenvedtek, genetikusán 
azonos organismust állapított meg, 
mely teljesen újnak számított. Hogy 
miért annyira fertőző az új törzs, 
melyet 0 törzsnek neveztek el, még 
nem ism ert, talán egy rendkívül gyor
san osztódó bacterium ról van szó. 
Szerencsére az új törzs érzékeny a 
standardkezelésre. Eddig még nem 
találtak resistentiát.

Ribiczey Sándor dr.

Szülészet- 
és nőgyógyászat
M agzati sú ly  és a gestaciós kor kap
csolata  a po lycystás ovarium  syn d-  
rom ával. Cresswell, J. L. és mtsai 
(Epidemiology Unit, University of 
Southampton, Sothampton General 
Hospital, Southampton S016 GYD, 
Anglia [Prof. D. J. P. Barker]): Lancet, 
1997,350, 1131.

A polycystás ovarium syndrom a igen 
gyakori betegség, amelyik subfebri- 
litással, szabálytalan menstruációval, 
hirsutismussal, magas SeLH és and- 
rogén horm on produkcióval jár. A

pathophysiologiája nem ism ert. A 
szerzők azt vizsgálták, hogy a beteg
ség megjelenik-e az intrauterin élet
ben is. 235, 40-42 éves asszonynál 
vizsgálták a polycystás ovarium elő
fordulását, a gonadotropin horm onok 
szintjét, az asszonyok születési súlyát 
és gestációs hetét. 49 (21%) esetben 
találtak polycystás ovariumot. Két jól 
elkülöníthető csoportba osztották a 
betegeket. Az első csoportba kövér, 
androgén túlsúlyú, magas LH- és 
testoszteronszintűek kerültek, akik
nek magas születési súlyuk mellett az 
anyjuk is kövér volt.

A m ásodik csoportba norm ál sú
lyú, magas LH- és normális testo- 
szteronszintű asszonyok kerültek. 
Ezeknek a nőknek a gestaciós hete 40 
hét után volt -  term inustúllépésben 
születtek.

Tehát a két csoport jól differenciál
ható az in trauterin  életben is.

A hirsutism usos, kövér polycystás 
ovariumú asszonyoknak emelkedett 
androgén szekréciójuk van és a szüle
tési súlyuk magas és az édesanyjuk is 
kövér.

A sovány polycystás ovarium ú 
asszonyok magas LH-szintűek és 
mindannyian term inustúllépés után 
születtek.

Demeter János dr.

Az en tod h elin  fokozott vérsz in tje  
m egnövekedett p lacenta ellen á llássa l 
társult. Harvey-Wilkes, K. B. és mtsai 
(Department of Pediatrics, New 
England Medical Center, Box 44, 750, 
Washington St., Boston, MA 02111, 
USA): Am. J. Obstet. Gynecol., 1996, 
174,1599.

Az endothelin-1 (ET-1) az egyik leg
erősebb érfalösszehúzó anyag. Az en- 
dothelsejtek bocsátják ki hypoxia 
hatására és feltételezhető, hogy sze
repe van a foetoplacentaris keringés 
szabályozásában. Az ET-1 infúziója 
állatban és em berben egyaránt növeli 
a perfúziós nyom ást és csökkenti a 
véráramlást.

A szerzők az endothelin 1,2 kon
centrációját m érték radioimmun vizs
gálattal 16 retardált, abnormális vér
áramlási sebességű, 16 retardált, de 
normális véráram lási sebességű és 44 
megfelelően fejlett újszülöttnél. A ló  
retardált, abnorm ális vérármalású ú j
szülött endothelin-1,2 szintje szignifi
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kánsan nagyobb (50,2 ± 16,4 pg/ml) 
volt, mint a retardált, de norm á
lis véráramlású (33,3 ±14,2 pg/ml), 
vagy a megfelelően növekedetteké 
(25,8 ± 9,7 pg/ml). Az oligohidramnion 
is fokozott endothelin szinttel társult.

A szerzők véleménye szerin t az 
endothelin-1,2 szerepet játszhat az 
abnorm ális foetoplacentaris ellenál
lás kifejlődésében.

Jakobovits Antal dr.

A m agzat súlyának becslése. Hall, M.
H. (Department of O bstetrics and 
Gynaecology, University of Aberdeen, 
Foresterhill, Aberdeen AB9 2ZD, 
Skócia): Br. J. Obstet. Gynaecol., 1996, 
103, 734.

Kiterjedten és sokan vizsgálták az 
ultrahang képességét a m agzat mak- 
roszómiájának kimutatására. A kli
nikusok érdeklődését az indokolja, 
hogy próbálják ezáltal a szülés meg
indítását vagy serkentését, vagy a 
szülés megfelelő módját m eghatá
rozni, mivel a makroszómiát többen a 
váll dystocia kockázati tényezőjeként 
m utatták ki fejvégű fekvésnél. A 
makroszóm ia megítélése is eltérő: 
3500, 4000,4500 g felett vagy a gesta- 
tiós kornak megfelelő 90. vagy 95. 
percentilis- felett. A becsléseknél hasz
nálták a magzat has- és fejkörfogatát, 
a combcsont hosszát, symphysis- 
méhfenéktávolságot. Kiderült azon
ban, hogy a klinikai becslés éppen 
olyan jó, mint szonográfiás. M ind
kettőt használva az u ltrahang  csak 
keveset javít a klinikai becslésen. A 
kövérebb magzatot gyakrabban be
csülik kisebb súlyúnak. ígéretes új 
irányzatnak látszik a magzat súlyának 
becslésére a sík echo m ágneses rezo
nanciavizsgálat, de azt még cukor
beteg terheseknél nem vizsgálták, 
holott ezek a magzatok veszélyeztetet
tek makroszómiára.

A vizsgálatok kim utatták, hogy 
ahol császármetszést m akroszóm ia 
m iatt gyakrabban végeztek, az nem 
előzte meg a váll dystociát. A szerző 
véleménye szerint itt a végső ideje, 
hogy a technológiára alapozott ke
zelésdöntés megálljon. A technológia 
nem  ad olyan döntéshez szükséges in
formációt, mint amit elvárunk. Te
kintélyes költséget lehet m egtakarí
tani az ultrahangvizsgálatok korlá
tozásával és az asszonyoknak is hasz

nálna a kevesebb szükségtelen beavat
kozás. Bizonyosan biztató a gyakorló 
szülésznőnek és szülészeknek a fejlődő 
országokban, hogy az egyszerű mérő
szalag és a klinikai szaktudás olyan jól 
szolgál, m int az ultrahangbecslés a 
nagy magzatok súlyának kimutatá
sában. Amikor egy asszonynak volt 
már egy szülése, a saját becslése van 
olyan jó, m int az ultrahang mérés.

Jakobovits Antal dr.

Corticotropin k ibocsátó horm onszint 
terhesség indukálta hypertensióban.
Liapci, C. A. és mtsai (Endocrine Unit, 
Department of Pharmacology, Medical 
School of Athens, Goudi, Athens, 
Görögország): Europ. J. Obstet. Gyne
col. Repród. Biol., 1996,68, 109.

A corticotropin kibocsátó (releasing) 
horm on (CRH) szintje magasabb 
terhesség indukálta hypertensióban. 
Nem terhes nőben a CRH szintje
19,0-40,6 pg/ml. Terhesség indukálta 
hypertoniában a 10. és 20. hét között a 
szint 69,3 pg/ml, a 21-25. héten 168,0 
pg/ml, a 32-35. héten 1384,0 pg/ml, a 
38. héten 2800,0 pg/ml és a term inus
ban 3784,0 pg/ml. A hypertoniások 
szintje megközelítőleg háromszor 
magasabb, mint a norm ális vérnyo- 
másúaké. A szülés után egy órával a 
szint 60%-kal csökken. H árom  asz- 
szonynak a 30. héten elhalt a magzata 
és a CRH szint nagyon magas volt. 
Ebből a szerzők arra következtetnek, 
hogy a nagyon magas plazmaszint elő
rejelzője a koraszülésnek vagy a mag
zatelhalásnak. A CRH szintjének vizs
gálata diagnosztikus segédeszköz lehet 
a terhesség által kiváltott hypertensió
ban.

Jakobovits Antal dr.

Anyai hyperton ia  és társu lt terhes
ség i szövődm én yek  az afro-am erikai 
és m ás n őkb en  az E gyesü lt Á llam ok
ban. Samadi, A. R. és m tsai (More
house Medical Treatment Effecti
veness Center, 720 Westview Drive, 
SW, Atlanta, GA 30310-1495, USA): 
Obstet. Gynecol., 1996, 87, 557.

1988-1992 között összesen 113 701 
afro-amerikai terhes volt hypertoniás 
(18,1%) az összes 628 933 hypertoniás 
szülőnő közül. Az anyai hypertensio át
lagos előfordulása 64,2/1000 szülés az

afro-amerikaiaknál és 48,6/1000 a töb
bieknél. Katonaságnál a nullipara fe
kete nőknek 20%-kal nagyobb a koc
kázatuk a terhesség indukálta hyper- 
tensióra és 30%-kal nagyobb a kilá
tásuk prae-eclampsiára, mint a fehér 
nullipara nőknek. A terhesség indukál
ta hypertonia a szerzők beteganya
gában lényeges etnikai különbséget 
nem mutat, de az idült hypertonia 2,5- 
szer gyakoribb a négerekben (25,0 vs. 
10,5/1000 szülés). A koraszülés és a re
tardált növekedés rizikója hasonlókép
pen nőtt minden hypertoniásnál, te
kintet nélkül a rasszra. A hypertoniás 
négereknek azonban háromszor gya
koribb volt a kockázatuk a szülés előtti 
vérzésre. A prae-eclampsia és eclamp
sia mintegy négyszer gyakoribb volt az 
idült hypertoniásokban, tekintet nélkül 
a rasszra, mint azokban, akik nem vol
tak hypertoniások.

A szerzők felvetik hogy az anyai 
hypertensio, különösen az idült hyper
tonia gyakoribb előfordulása hozzájá
rulhat a kedvezőtlenebb anyai és mag
zati terhességi kimenetelhez az afro
amerikai nőkben, szemben a többiek
kel.

Jakobovits Antal dr.

A k ö ldökerek  m érése m egb ízh ató  
m ódja-e az egyetlen  köldökarteria  
kórism éjének? Bronshtein, M., Zim
mer, E. Z. (Departm ent of Obstetrics 
and Gynecology, Rambam Medical 
Center, Haifa, Izrael): U ltrasound 
Obstet. Gynecol., 1996,8, 5.

A köldökzsinór ereinek vizsgálata 
része lett a terhes szonográfiás ellen
őrzésének. A megbízható vizsgálat 
azonban nehéz kora terhességben, 
oligohydramnion, ikerterhesség ese
tén. Egyes vizsgálók az egyetlen arte
ria átm érőjét a vénáénál nagyobbnak, 
kompenzáló növekedésnek írták  le. 
Jelen szerzők kimutatták, hogy az 
erek tágassága a különböző szaka
szokon eltérő. A két arteria átmérője 
sem m indig azonos. A keresztmetszet 
mérését nehezíti, hogy az erek nem 
mindig kerekek. A magzat aktivitása 
is befolyásolja, mintegy 10%-kal vál
tozik a vena átmérője és 20%-kal a 
véráram lási gyorsaság. A szerzők a 
köldökerek megítélésére a hüvelyi 
szonográfiát tartják alkalmasabbnak.

Jakobovits Antal dr.
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A kö ldök  vena-arteria  hányados  
egyetlen  kö ldök arteria  esetén . Sepul
veda, W. és m tsai (Harris Birthright 
Research Centre for Fetal Medicine, 
King’s College Hospital Medical 
School, D enm ark Hill, London, SE5 
8RX, Anglia): Ultrasound Obstet. 
Gynaecol., 1996,8 ,23.

Szerzők intézetében a köldökzsinór 
vizsgálata és ereinek számbavétele a 
rutin terhességi szonográfia standard 
része. Ennek oka, hogy egyik köl
dökarteria hiánya esetén gyakoribb a 
fejlődési, a kromoszomális rendelle
nesség, a retardált növekedés, kora
szülés és perinatális elhalás. A szerzők 
2 év alatt 55 egyetlen köldökarteriás 
magzatot vizsgáltak. Ezeknek a mag
zatoknak a vére egyetlen artérián át 
folyik a lepény felé, ezért kompenzáló 
folyamatként az átmérője nagyobb, 
mint rendesen. Kontrollként hasonló 
terhességi korú 55 olyan magzatot al
kalmaztak, akik köldökzsinórjában 
két arteria volt. A kórisméket a 15. és 
36. hét között állapították meg. 
Congenitális anomáliája 28-nak 
(51%), retardált 6 (11%) és krom o
szomális anom áliája 5-nek (9%) volt. 
Az egy artériások vena-arteria hánya
dosa egy magzat kivételével < 2. Ezzel 
ellentétben, akik köldökzsinórjában 
két arteria volt, egyetlen esetben sem 
volt a vena-arteria hányados < 2. Az 
egy artériának az átmérője nagyobb, 
de a vénáé nem  módosul. Ez a jel
legzetes szonográfiás kép hasznosnak 
ígérkezik az egyetlen arteria, vascu
laris anomália kim utatására a méhen 
belül.

Jakobovits Antal dr.

A ductus ven o su s terhesség alatti 
szonográfiás b ecslése . Sherer, D. M. és 
mtsai (D epartm ent of Obstetrics and 
Gynecology, 1825 Eastchester Road, 
Room 703, Bronx, Ny 10461, USA): 
Obstet. Gynecol., 1996,88, 626.

inferior felé. A ductus venosus torko
lata a vena cava inferiorba szorosan 
megközelíti a bal és medialis máj vé
nát. A ductus venosus véráramlási se
besség hullámformái az előrefelé fo
lyás két komponenséből állnak, am e
lyek a szívciklus systoles és diastoles 
fázisát képviselik. A kam rai systole 
pitvari relaxációval társul, növelve a 
ductus venosus véráramlását, m aga
sabb csúcssebességet eredményezve. 
A systoles és diastoles csúcs a terhes
ség előrehaladásával nő. E kettő há
nyadosa azonban állandó a terhesség
ben végig. A hullámformák a terhes
ség 12-15. hete között a vizsgált m ag
zatok 89%-ában kimutathatók. Pitva
ri kontrakció alatt a ductus venosus 
zárt. A ductus venosus csúcssebessége 
norm ális m értékben m egtartott re
tardált magzatokban is.

Iker-iker transzfúziós szindróm á
ban a donorm agzatok ductus veno- 
susában az indexek abnormálisak 
voltak. Magzati anaemia esetén a vér
áram lási sebesség a ductus venosus- 
ban jelentősen nőtt. A fokozott vér
mennyiség a foramen ovalen át az 
agyba jutott, m int kompenzáló m e
chanizmus az anaemiát kísérő csök
kent oxigéntartalomra. Jobbkamra 
rendellenesség esetén a ductus veno
sus abnorm ális haemodynamikáját 
m utatták ki. A ductus arteriosus vér
áram lásának a legsebezhetőbb fázisa 
a pitvari kontrakció, ami érzékeny 
m utatója a megváltozott haemody- 
nam ikának. Az újszülöttek 32%-ának 
a ductus venosusa a 6-7. napig és 
70%-ának a 9-10. napig záródik. A 
korábbi és későbbi záródás klini- 
kailag különbséget nem jelent.

Jakobovits Antal dr.

A k öldök arteriák  D oppler-véráram - 
lá si seb esség  hullám form áinak  p o n 
to ssága  a veszélyeztetett terhességek  
ked vezőtlen  perinatá lis k im en ete lé
n ek  k im utatásában. Todros, T. és 
mtsai (Istituto di Ginecologia e 
Ostetricia, Via Ventimiglia 3,1-10126 
Torino, Olaszország): Acta Obstet. 
Gynecol. Scand., 1996,75, 113.

A szerzők 265 terhest vizsgáltak négy 
különböző olasz ultrahangvizsgálati 
egységben. A magzatok szingulári
sok, növekedésben retardáltak és az 
anyáknak terhesség által kiváltott m a
gas vérnyomásuk volt. A veszélyezte

tett terheseket 4 csoportba sorolták: 1. 
perinatálisan elhaltak, 2. elhaltak 
vagy < 7 Apgar-értékkel jö ttek  világ
ra, vagy az intenzív osztályra kellett 
utalni, vagy más abnorm alitásuk volt 
(intra vagy periventricularis vérzés, 
necrotisalo enterocolitis, respiratiós 
distress syndroma, disseminált in tra
vascularis coagulatio), 3. bárm elyik 
olyan sajátság, ami a 2. csoportban 
szerepel + retardált növekedés és 4. 
m ind a retardáltság, m ind a 2. cso
portban lévők előfordulnak.

A köldökarteria véráram lási se
besség hullámformái a legpontosab
ban az 1. és a 4. csoportot m utatták  ki: 
a diastole végi véráramlás hiánya 
vagy a regurgitáció esetében az el
halás negatív előrejelző értéke 94%-os 
és a pozitív 39%-os. A 2. csoportban 
ugyanez 81 versus 72%. A hiányzó 
diastoles véráramlás vagy a 95. per- 
centilist meghaladó pulzatilitási in
dex erős utalást jelent a magzat világ- 
rahozatalára. A 60. percentilis érték  az 
abnormális kimenetel veszélyére m u
tat, de a korai világrahozatalt kerülni 
kell, mivel a pozitív prediktív értéke 
kicsi.

Jakobovits A nta l dr.

C sászárm etszés vagy hüvelyi szü lé s  a 
term in usban  m edencevégű  fek v és
nél. Hannah, M., Hannah, W. (M ater
nal, Infant, and Reproductive Health 
Research Unit, Centre for Research in 
Women’s Health, Toronto, Ontario, 
Canada M5G-1N8): Br. Med. J., 1996, 
312, 1433.

Az asszonyok 3-4%-a a magzat m e
dencevégű fekvésével éri el a te rm i
nust. Az elmúlt 20 évben a tervezett 
császármetszéseket növekvő szám 
ban végzik medencevégű fekvésnél 
annak ellenére, hogy ezen irányzat 
alátámasztására a megfelelő adatok 
hiányoznak. Egyes vizsgálatok a sú 
lyos újszülött morbiditás és m o rta 
litás terén a császármetszést nem  
tartják jobb választásnak a tervezett 
hüvelyi szüléssel szemben. Más ada
tok szerint szignifikánsan ritkább a 
perinatális mortalitás és az újszülött 
m orbiditás tervezett császárm etszés
sel. Iskolás korban végzett vizsgálatok 
nem találtak tervezett császárm etszé
sek után jobb hosszú távú kim enetelt.

Hol az igazság? Ha a tervezett csá
szármetszés a jobb a magzat szám ára,

A ductus venosus fontos magzati ér, 
amelyen az oxigéndús vérnek m int
egy 55%-a a köldökvénából a fora
men ovale felé irányul, kikerülve a 
máj keringését. A ductus venosus élet
tani és kórélettani funkcióit az utóbbi 
öt évben m utatták ki ultrahanggal. Ez 
az ér ultrahanggal a sagittális síkban 
tüntethető fel a köldökvena direkt 
folytatásában a proximális vena cava
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ezt közölni kell a szülőkkel és azt is, 
melyiket javasolja az orvos, mivel a 
megnövekedett anyai m orbiditás el
kerülhetetlen következménye az ab- 
dominális szülésnek. A tervezett csá
szármetszés másik lehetséges kedve
zőtlen hatása, hogy az orvosoknak 
kevesebb lesz a gyakorlatuk és tapasz
talatuk a hüvelyi szülésben. Ez növeli 
a kedvezőtlen újszülött kimenetel 
kockázatát azon anyák számára, akik 
medencevégű fekvéssel és előrehala
dott stádium ban lévő szüléssel jelent
keznek, am ikor a császármetszés m ár 
lehetetlen. A kanadai szülészek 69%- 
ának véleménye szerint a szakorvos 
jelöltek (rezidensek) nem sajátítják el 
a szükséges gyakorlatot a biztonságos 
hüvelyi szülésvezetésre medencevégű 
fekvés esetén. A leggyakoribb magya
rázat, hogy hiányzik a klinikai volu
men és a szülészek gyakorlatlansága 
és vonakodása a medencevégű mag
zat hüvelyi szülésvezetésétől.

A kérdés eldöntésére nagy rando- 
mizált, ellenőrzött vizsgálatok szük
ségesek. Ez előrehaladott stádium ban 
van és 130 központ vesz részt benne: 
Kanada, az Egyesült Királyság, Egye
sült Államok, Ausztrália, Izrael, Dél- 
Afrika és más országok jelezték ér
deklődésüket a Torontóban koordi
nált tanulmányra. A feladat nem 
könnyű, de hogy a terheseknek me
dencevégű fekvés esetén melyik a 
jobb kezelés, erre a kérdésre sohasem 
lehet ilyen vizsgálatok befejezéséig 
válaszolni.

Jakobovits Antal dr.

A császárm etszés hatása h o sszú 
távon: ectop iás terhességek  és lepény  
prob lém ák. Hemminki, E., Merilái- 
nen, J. (STAKES, P. O. Box 220, 
SF-00531 Helsinki, Finnország): Am. 
J. Obstet. Gynecol., 1996,174, 1569.

A szerzők 1987-1988-ban Finnor
szágban 17384 császármetszésen át
esett nő későbbi terhességeit tanul
mányozták. Ez idő után, akiknél az 
előzményben császármetszés szere
pelt, ritkábban viselték ki terhességü
ket. A méhen kívüli terhesség gya
koribb volt köztük, mint a kontrol- 
lokban. Az első rákövetkező terhes
ségben a prim iparákban és multipa- 
rákban gyakoribb volt az idő előtti le
pényleválás. A placenta praevia a 
prim iparákban volt gyakoribb, m int a

kontrollokban. A szerzők anyaga alap
ján a császármetszés mérsékelt kocká
zati tényező a méhen kívüli terhesség
re és jelentős veszélyeztető tényező a 
lepényi problémákra: a következő, első 
szülésnél a primiparák és multiparák 
esetén a lepény abruptiora, valamint 
primiparák esetén placenta praeviára, 
de m ultiparák esetén nem.

Szerzők ezért ajánlják a császár- 
metszések javallatánál a következő 
terhességek figyelembe vételét is, kü
lönösen prim iparáknál, akik valószí
nűleg még akarnak szülni.

Jakobovits Antal dr.

Az ec to p iá s  terhesség  rizikótényezői. 
Ankum, W. M. és mtsai (Department 
of O bstetrics and Gynecology [H4- 
205], Academic Medical Centre, P. O. 
Box 22700, NL-1100 DE Amsterdam, 
Hollandai): Fertil. Steril., 1996, 65, 
1093.

A nem invazív kórismézési módsze
rek lehetővé teszik az ectopiás terhes
ség korai felismerését, bármilyen tü 
net megjelenése előtt, így javítva a 
beteg kilátásait. Lehetővé válik a be
avatkozás még az előtt, hogy a kü rt az 
épségét elvesztette volna és a beteg 
állapota romlana. A szerzők 6718 
méhen kívüli terhes adatait tanulm á
nyozták át. Vizsgálataik szerint a meg
előző m éhen kívüli terhesség, a mag
zati életben ért dietilstilbösztrol á r
talom, megelőző kürt m űtét, doku
mentált k ü rt betegség erősen kap
csolódik a m éhen kívüli terhességhez. 
Megelőző nem i szervi gyulladás (me
dencei gyulladások, chlamydia, go
norrhoea), egynél több nemi partner 
enyhén fokozza a rizikót. A dohány
zás feltehetően a tuba motilitását gá
tolva növeli az ectopiás beágyazódás 
kockázatát és lehet, hogy bizonyos 
életstílust is képvisel, ami fokozott 
rizikóval társul. A megfigyelt életstí- 
lusi tényezők hatása a m éhen kívüli 
terhesség előfordulásának a legvaló
színűbb magyarázata. A szexuálisan 
terjedő betegségek valószínűleg szin
tén fontos szerepet játszanak.

Jakobovits Antal dr

A töb b m agza tos terhességek  szü lé
szeti sa já tsága i -  átok vagy  töb b szö 
rös áldás? Strauss, A. és mtsai (Univ.-

Frauenklinik, Grosshadern Marchio- 
ninistr. 15, D-81377 München, Né
metország): Geburtsh. Frauenheilk., 
1997,57,500.

Hellin hipotézise az ikergyakoriság
ról 185 a kettes, 1:852 = 7225 a hár
mas, 1 :853=614125 a négyes és 
1 :854=5 220625 az ötös -  ma is ér
vényes a spontán fogamzott ikrekre. 
Általánosságban azonban nem  érvé
nyes a reprodukciós technika alkal
mazása óta. A M ünchen Grossha- 
dern-i Női Klinikán 15 és fél év alatt 
(1980-1995 között) 21 572 szülés volt. 
Köztük 65 hárm as, 13 négyes és 3 ötös 
ikrek, akik a 25. terhességi hét után 
születtek. A gyakoriság 1 :18,22 
(1:332) a hárm as, 1 :1 1,83 (1:1659) a 
négyes és 1:9,24 (1:7191) az ötös 
ikrekre vonatkozóan. 67 asszony ste
rilitáskezelés után, 13 spontán fogam
zott, egy fogamzását retrospektive 
nem  lehetett tisztázni.

Szerzők az ágynyugalmat kórházi 
felvétellel egybekötve hasznosnak íté
lik. így valósítható meg legjobban a 
felügyelet, javul a lepény perfúzió és 
eredményesebb a burokrepedés meg
előzése. A profilaktikus cerclaget nem  
javallják. Jó tapasztalataik vannak a 
tokolízissel (Fenoterollal). A terhessé
gek átlagos hossza és a magzatok 
súlya: hárm asoknál 31 hét + 4 nap, 
1400 g; négyeseknél 30 hét + 3 nap, 
1100 g; ötösöknél 28 hét + 4 nap, 
1080 g. A túlélés hárm asoknál 96,4% 
és károsodás nélkül hagyta el a kli
nikát 70%; négyeseknél 98,1 vs. 67% 
és ötösöknél 80 vs. 53%. A megbete
gedések okai légzéselégtelenség, agy
vérzés, retinopathia, perzisztáló duc
tus arteriosus, necrotisalo enteroco
litis, pneum othorax és hydrocepha
lus. A 262, a 25. terhességi hét után 500 
g-nál nagyobb testsúllyal világrajött 
újszülött közül 11 (4,2%) halt meg.

A szerzők végső következtetése: a 
maximális személyzeti és műszeres 
ellátottság ellenére egy perinatális 
centrum ban a többmagzatos családok 
közül minden második egy elhaltat 
vesztett vagy egy károsodottat ápol. 
A foetocidiumot magzatredukció cél
jából etikailag kérdésesnek ítélik. 
A fiatal többmagzatos ikercsaládok a 
sokféle megterhelés miatt financiális, 
szociális és pszichés tám ogatásra szo
rulnak.

Jakobovits Antal dr
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Terhesség a latti szteroidkezelés iker
terhességekben . Holmes, R. és mtsai 
(University Departm ent of Obstetrics 
and Gynaecology, St. Michaels Hospi
tal, Bristol BS2 8EG, Anglia): Con- 
temp. Rev. Obstet. Gynaecol., 1996, 8, 
181.

Terhesség alatt az anyának adott glu- 
kokortikoidok (antenatális szteroi- 
dok) egyike a szülész rendelkezésére 
álló kevés -  a koraszülésekkel társuló 
-  m orbiditást és m ortalitást csök
kentő eljárásoknak. Szerzők 5 év alatt 
325 kettes ikerújszülöttet kezeltek, 
akik a terhesség 24. hete után jöttek 
világra. Ezek közül 142 (44%) ikerpár 
a 37. hét előtt és 60 (18%) ikerpár a 34. 
hét előtt jö tt világra. Utóbbiak 70%-a 
a klinikára való felvétel után 24 órán 
belül született. Ezek 31%-a nem ka
pott szteroidot, úgy ítélték a szülés 
fenyegető csak és 50% megszületett a 
szteroidkezelés kezdetének 24. órája 
előtt. Az első adag után több m int 24 
órával csak 19% jö tt világra. A szer
zők véleménye szerint még a fenti 
körülmények között is jobb szte
roidot adni, mint semmit.

Jakobovits Antal dr.

A ch o r io n ic itá s  b efo lyása  a kettes  
ik erterh esség  k im en ete lére . Mina- 
kami, H. és m tsai (D epartm ent of 
Obstetrics and Gynecology, Jichi 
Medical School, Tochigi, Japán): Acta 
Obstet. Gynecol. Scand., 1997, 76, 
Suppl., 80.

A szerzők 242 kettes ikerterhességről 
számolnak be 1990-1996 között. A 
monochorialisok átlagos terhességi 
kora szüléskor 34,7, a dichorialisoké 
pedig 35,7 hét volt. A monozygoták 
jelentősen kisebb súlyúak voltak. A 
praeeclampsia előfordulása monozy- 
gotákban 20%, dizygotákban 23% 
volt. Kedvezőtlen kimenetel: méhen 
belüli, újszülött elhalás, agykároso
dás, mentalis vagy testi retardáció, a 
monozygoták 9,1 és a dizygoták 4,0%- 
ában fordult elő. 14 terhességben for
dult elő iker-iker transzfúziós szind
róma. Nyolc kedvezőtlen lefolyású 
eset közül 7 monozygotát iker-iker 
transzfúzió következményének tulaj
donítottak. Feltételezésük szerint a 
monochorialis ikerterhességek Vs
ában fordul elő ikrek közti transzfú
ziós szindróma. Ez a terhességeket

m egrövidítheti és a monochorialis 
terhességek kedvezőtlen kim enetelét 
okozza.

Jakobovits Antal dr.

A k ö ld ök zsin ór d iszkordáns egyet
len  artériája m onozygota ikrekben .
Nakayama, D. és mtsai (Departm ent 
of Obstetrics and Gynecology, Na
gasaki University School of Medicine, 
Japán): Acta Obstet. Gynecol. Scand., 
1997,76, Suppl, 80.

Emberben a leggyakoribb köldökzsi
nór abnorm alitás az egyetlen arteria. 
Egyetlen artériával társultan gyako
ribb az ikerterhességek veszélyezte
tettsége, m int a szingulárisoké. A 
szerzők monozygota ikrekben figyel
tek meg diszkordáns egyetlen artériát 
és a magzatok 20%-os testsúlykü
lönbségét (1214 vs. 1516 g). Komplex 
szívanomáliája volt pitvari és kam 
rai septum  defektussal a normális 
köldökzsinórral rendelkezőnek, az 
egyetlen artériásnak viszont nem volt 
szív anomáliája. Szerzők ebből a fej
lődési rendellenesség környezeti oká
ra és nem  genetikai tényezőkre követ
keztetnek.

Jakobovits Antal dr.

Egy rend ellen es m agzattal szövőd ött  
kettes ikerterhességek  k im en ete le .
Malone, és mtsai (Departm ent of 
Obstetrics and Gynecology, New 
England Medical Center, Box # 022, 
750 Washington Street, Boston, MA 
02111, USA): Obstet. Gynecol., 1996, 
88, 1.

A szerzők 1990 és 1994 között 19 
olyan kettes ikerterhest kezeltek, akik 
egyik m agzatának jelentős anom áliá
ja volt. Négy terhes szelektív foetoci- 
dium ot választott. Ezek hüvelyen át 
egészséges magzatokat szültek a ter
hesség 32-36. hetében. Egy asszony az 
egész terhességet megszakíttatta. A 
m aradék 14 terhest és 78 kontrollt 
tanulmányozták. Az anomáliás mag
zatok esetén a terhességek rövideb- 
bek (33,6 vs. 35,6 hét), az újszülöttek 
kisebb súlyúak (1864 vs. 2318 g), a 
császármetszések száma és a perina- 
tális m ortalitás gyakoribb volt. Kilenc 
elhalás volt az anomáliás csoportban, 
8 közülük az anomáliás magzat volt (3 
m éhen belül és 5 újszülöttkorban halt

meg). Egy normális újszülött fulmi- 
náns necrotisalo enterocolitisben halt 
meg a 28. héten, de a beteg Down- 
szindrómás testvére túlélt.

Jakobovits A ntal dr.

E gyik  abnorm ális ikerm agzat sze lek 
tív  k iik tatása  a terhesség  m ásod ik  
tr im eszterében . Lipitz, S. és mtsai 
(Departm ent of Obstetrics and  Gyne
cology, The Chaim Sheba Medical 
Center, Tel Hashomer 52621, Izrael): J. 
Perinat., 1997,17,301.

Az egyik magzat kromoszomális vagy 
strukturális abnormalitásának valószí
nűsége dizygota ikerterhességekben 
mintegy kétszerese a szingulárisoké
nak. Bichorialis terhesség 2. trim eszte
rében az abnormális magzatnál 15%- 
os kálium-klorid 2-3 ml-ének szívbe 
adott injekciója biztonságos és hatásos 
eljárás a beteg magzat kiiktatására. 
Szerzők 14 dichorialis terhességben 
végezték a beavatkozást: 10 esetben 
szerkezeti és 4 esetben kromoszomális 
abnormalitás miatt, a terhességek 
14-25. hete között. Egy esetben a 16. 
héten végzett foetocidium után a ter
hesség 26. hetében súlyos lepény le
válás következett be és az újszülött né
hány órával a világrajövetel után meg
halt. A többi 13 újszülött él, egészséges. 
Két esetben eredetileg hárm as ikrek 
voltak és a 11. héten magzat redukciót 
végeztek. Később derült ki egyik ter
hességben az egyik magzat szív malfor- 
matiója és a másikban egyik magzat 
21-triszomiája. Az abnormális magza
tokat a 25. héten kiiktatták. Az egészsé
ges magzatok perinatális kimenetele 
kedvező volt a beavatkozás után. Egyet
len hátrány a relatíve még m indig gya
kori koraszülés. A szülések átlagosan a 
terhesség 34,2 ± 3,9. héten következtek 
be.

Jakobovits A ntal dr.

Az alfa tum ornekrózis faktorok  
(TNF-alfa) jelentősége en d o m etr io -  
sisban . Küpker, W. és mtsai (Univer
sitätsfrauenklinik der MUL, Ratze
burger Allee 160, D-23538 Lübeck, 
Németország): Geburtsh. Frauen- 
heilk., 1996,56, 239.

A szerzők 74 endom etriosisban szen
vedő beteg asciteséből 10 ml meny- 
nyiséget használtak fel vizsgálatra. A
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betegeket 3 csoportra osztották: 1. az 
endom etriosis már nem volt aktív, 2. 
aktív endometriosis pontszerű vérzé
sekkel, érképződésekkel és 3. súlyos, 
kifejezett endometriosis, ami a III—IV. 
stádium nak felel meg.

Húsz kifogástalan belső nem i szer
vek esetén a hasi folyadékban <2,0 
pg/ml TNF-alfa volt. Inaktív endo- 
m etriosisban az érték 4,5 pg/ml. Ak
tív endom etriosisban az érték  19,4 
pg/ml és a legsúlyosabb csoportban
35,6 pg/ml volt.

A TNF-alfa cytokin, amelynek je
lentősége van az angiogenesisben és 
immunszabályozásban. Minél súlyo
sabb az endometriosis, annál na
gyobb a peritoneális folyadékban a 
TNF-alfa töménység. A megnöveke
dett TNF-alfa koncentráció az angio
genesis képességet tükrözi.

Jakobovits A nta l dr.

Termékenység, meddőség

A term észetes és az asszisztá lt fo g a m 
zás u tán i ikerterhességek szü lé sze ti 
k im enete le  hason ló . Augustsson, T. és 
mtsai (Geirsson R. T.: D epartm ent of 
Obstetrics and Gynecology, National 
University Hospital, 101 Reykjavik, 
Izland): Acta Obstet. Gynecol. Scand., 
1997, 76, 45.

A szerzők 453 természetes és 69 
asszisztált fogamzás utáni ikerterhes
séget hasonlítottak össze. Az ikergya
koriság 1:75 versus 1:5. Az in vitro fer- 
tilisatióval kezelt asszonyok négy évvel 
idősebbek voltak a spontán fogamzot- 
taknál (28,1 vs. 32,2 év), több volt köz
tük a prim ipara (63,4 vs. 39,5%). A két 
csoport között a terhesség tartam ában 
lényeges különbség nem volt (35,4 vs.
36,1 hét). A 906 természetes fogamzás 
utáni magzat közül, akik túlélték a 16. 
tehességi hetet, 51 halt meg (56,3/1000). 
A 138 in vitro fertilisatióval fogamzott 
közül 5 halt meg (36,2/1000). Elektív 
császármetszéseket gyakrabban végez
tek in vitro fertilisatio után. A gyakrab
ban végzett elektív császármetszések 
(26,1 vs. 14,0%) kivételével nem  volt 
nagyobb különbség a két csoport szü
lészeti és újszülött ellátási kezelése 
vagy kimenetele között.

Jakobovits Antal dr.

Az assz isz tá lt reprodukciós tech n i
kákkal fo gam zott ikerterhességek: 
anyai és ú jszü lö tt k im enetel. Bernas- 
ko, J. és m tsai (Department of Obstet
rics and Gynecology, 1 Gustave E. 
Levy Place, New York, NY 10029, 
USA): Obstet. Gynecol., 1997,89, 368.

Az Egyesült Államokban és Kanadá
ban 1993-ban 41 209 ciklusban alkal
maztak asszisztált reprodukciós tech
nikát, ami 8741 szülést eredménye
zett, ezek közül a terhességek m ajd
nem 20%-a kettes iker volt. Szerzők 
intézetében 1990-1995 között 384 
kettes iker született: 106 in vitro ferti
lisatio gam eta intra fallopian transfer 
útján és 279 spontán fogamzott. Az 
összes ikerterhesség mintegy ‘ö -e  ko
raszüléssel végződött. A diszkordáns 
születési súly jelentősen gyakoribb 
volt az asszisztált csoportban (23%), 
mint a spontánban (14%). Az átlagos 
születési súly alig különbözött (2388 
vs. 2360 g), hasonlóan a retardáltak 
előfordulása (12,6 vs. 12,4%). Az elek
tív császármetszés gyakoribb volt az 
asszisztált fogamzott ikrek között 
(11,3 vs. 2,8%). A két csoport perina- 
tális kim enetele hasonló volt.

Jakobovits Antal dr.

Az in tracy top lasm ás sperm ium  in 
jekció u tán  szü letett gyerm ekek k ö 
vetése. Bonduelle, M. és mtsai (Centre 
for Medical Genetics and Centre for 
Reproductive Medicine, Medical 
Campus, Brussel, Belgium): Br. And- 
rol. Soc., 1996,1, 21A.

A szerzők az in vitro fertilisatio m ód
szereit 1983-ban kezdték alkalmazni. 
1995 augusztusáig 585 praenatalis 
diagnózissal 6 abnormális terhességet 
állapítottak meg. Öt terhességet a szü
lők kérésére megszakítottak. További 5 
familiáris benignus szerkezeti aberrá
ciót találtak, amelyek apai részről örök
lődtek. Két terhességet szakítottak meg 
és egy ikerterhességet szelektíve redu
káltak, az ultrahanggal megállapított 
fejlődési rendellenesség miatt. Öt ter
hesség a 38. héten méhen belüli magza
ti elhalással végződött, ismeretlen ok
ból kifolyólag. A szerzők eddig 877 
újszülöttet figyeltek meg és 23 (2,6%) 
szenvedett nagyobb malformatióban, 
ami sebészi korrekciót tett szükségessé. 
A rendellenességek különbözők voltak 
és jellemző típus nem halmozódott.

Az asszisztált reprodukciós tech
nikák után  és az átlagos népességben 
előforduló fejlődési rendellenességek 
gyakorisága megegyezik az említett 
2,6%-kal.Ezért szerzők 130 intracyto
plasmás sperm ium  injekció és in 
vitro fertilisatio után született gyer
meket hasonlítottak össze. A két cso
port között előforduló fejlődési rend
ellenességek gyakorisága statisztikai
lag nem  különbözött. Az enyhén gya
koribb kromoszomális (főleg nemi 
kromoszomális) anomáliák miatt és a 
fiúk infertilitásos veszélye miatt a 
szülőknek felajánlották a magzatbo- 
holy vagy magzatvíz vizsgálatot. A 
szerzők hansúlyozzák, hogy a gyer
mekek legkevesebb 97%-a e nagyon 
kifinomult eljárás után jól van, ami a 
férfi infertilitást csökkenti. Fontosnak 
tartják hangsúlyozni, hogy a veleszü
letett kétoldali ondóvezeték hiányt és 
a feleségek cisztás fibrózis mutációit a 
kezelés előtt ki kell zárni. Ha m indket
ten viselői ezeknek a mutációknak, fel 
kell ajánlani a praeimplantációs diag
nózist. Két esetben már végeztek ilyen 
eljárást és egyik házaspárnak m ár 
egészséges fia született.

Jakobovits Antal dr.

Az en d o m etr io sis  és in fertilitas.
Prentice, A., Ingamells, S. (D epart
ment of Obstetrics and Gynaecology, 
Rosie M aternity Hospital, Robinson 
Way, Cambridge, Anglia): J. Br. Fertil. 
Soc., 1996,1,51.

Régen megfigyelték m ár az endom et
riosis és infertilitás közti társulást. Az 
infertilitás m iatt vizsgált nők között 
gyakori az endometriosis, ami oki 
kapcsolatra utal. Az oki kapcsolat 
nyilvánvaló strukturális károsodás 
esetén, de ezek hiányában az infer
tilitás kevésbé érthető. Jelenleg nincs 
oki bizonyíték az enyhe endom etrio
sis és infertilitás társulása között, m i
vel a betegség jelenlétében nem csök
ken a fertilitás és a kezelés sem növeli 
a fertilitást. Aetiológiai alapja sincs az 
enyhe endom etriosis és infertilitás 
társulásának. Az infertilitás kórokta- 
nát kiterjedten kutatták: defektes fol- 
likulogenezist, anovulatiót, hyperpro- 
lactinaemiát, luteinizált meg nem  re
pedt folliculus szindrómát és sárga
test fázis defektet írtak le. További té
nyezők, amelyeket az infertilitás oká
nak gondoltak enyhe endometriosis-
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ban: autoimmun reakció, ami implan
táció zavart eredményez, a hasi folya
dék megváltozása gyulladásos reak
ciókkal és gyakoribb spontán abortu- 
sok. Gyaníthatok genetikai tényezők 
is, mivel gyakori az endom etriosis ik
rekben és első fokú rokonokban. Je
lenleg egyik tényező sem bizonyított, 
ezért arra kell következtetni, hogy 
nincs oki kapcsolat az endometriosis 
és az infertilitás között. Az endom et
riosis aktív kezelését ezekben a nők
ben csak akkor kell kezdeni, ha a be
tegnek tünetei vannak, vagy rosszab
bodás következik be a betegségben.

Jakobovits Antal dr.

Traumatológia

A sérülések megelőzése. Rivara, F. R 
és mtsai (Harborview Injury Pre
vention and Research Center, Box 
359960, 325 Ninth Ave., Seattle, WA. 
98104-2469 USA): N. Engl. J. Med., 
1997,337, 543.

Amerikai szerzők szívesebben alkal
mazzák a balesetmegelőzés helyett a 
sérülésmegelőzés kifejezést, mivel a 
baleset inkább egy váratlan eseményt, 
a sérülés pedig annak nem  kívánt 
eredményét jelenti. A sérülések jelen
tik a leggyakoribb halálokot az 1-34 
éves korosztálynál, vezető szerepük 
van a rokkantság kialakulásában és 
jelentősen terhelik az egészségügyi 
kiadásokat.

A baleseti halálozás a századfor
duló táján jelentősen csökkent a m un
kavédelmi előírások megjelenése, a 
veszélyes munkahelyek megszünteté
se és a korszerűbb termékek, járm ű
vek, utak megjelenése következtében. 
Korábban inkább a jogi, az elmúlt 
időben pedig a népegészségügyi meg
közelítés került előtérbe. Az elmúlt 
évtizedben sebészek, epidemiológu- 
sok, statisztikusok, biomechanikai 
m érnökök és népegészségügyi szak
emberek együttműködésével inter
diszciplináris kutatások folynak. A 
kutatók először arra világítottak rá, 
hogy külön kell vizsgálni a sérülést 
okozó eseményt és magát a sérülést. 
Célul tűzhetjük ki, hogy egyáltalán ne 
következzen be baleset (magasból 
esés, közlekedési baleset, tűzeset), 
vagy lehet az a célunk, hogy a bekö
vetkezett balesetek kapcsán ne legyen 
személyi sérülés, illetve a sérülések

súlyossága csökkenjen. Ez utóbbi is 
két úton érhető el: az egyén, vagy a 
környezet befolyásolásával (pl. az os
teoporosis megelőzése, avagy bizton
sági övék, illetve tűzjelzők alkalma
zása).

A korszerű sérülésmegelőzés csak 
az összes szempont figyelembevéte
lével képzelhető el. A legsikeresebb 
megelőzési módszerek az autom ati
kusan működő, ún. passzív straté
giák: a gépjárműbe épített biztonsági 
felszerelések, vagy az észszerűen épí
tett utak. Ezzel szemben az aktív stra
tégiák, pl. a bukósisak viselése ugyan 
egyértelműen csökkentik a súlyos sé
rülések előfordulását, de hátrányuk, 
hogy az embereket meg kell győzni 
hasznosságukról és ne feledkezzenek 
meg arról, hogy alkalmazzák is őket. 
Biztonságos járm űvek és utak építé
sétől sokkal nagyobb hatás várható, 
mint attól a figyelmeztetéstől, hogy 
vezessünk óvatosabban. A gyógy
szeresüvegek biztonsági kupakja sok
kal hatásosabban előzi meg a gyer
mekkori mérgezéseket, mint az a fel
szólítás, hogy a gyógyszert gyermek
től elzárva kell tartani.

1994-ben az USA-ban 150956 ba
leseti halál 61%-a volt véletlen és ezek 
közel fele közlekedési baleset követ
kezménye volt. Itt említendő az az 
adat is, hogy a 807 kerékpáros halálo
zásból 730 másik járm űvel való ütkö
zés kapcsán következett be. Az elesés 
főleg az idősebb korosztálynál a m á
sodik helyen álló halálok a véletlen 
baleseteknél. A mérgezés elsősorban a 
drogtúladagolás m iatt a 3. helyen áll 
ebben a sorban. Közel ilyen gyako
risággal fordul elő égés, forrázás és 
fulladás is. Az 56100 halált okozó 
szándékos sérülés 56%-a öngyilkos
ság volt. Lőfegyverrel történt az ön- 
gyilkosságok 60%-a, a gyilkosságok 
72%-a.

A közlekedési balesetek a 65 éven 
aluli korosztályban a halálozási sta
tisztikák 3. helyén állnak. 1995-ben 
43 900 ilyen fordult elő, közlekedési 
baleset miatt több, m int 523 000 sérül
tet kellett kórházban kezelni. A halá
los kimenetelű balesetek 84%-ában a 
gépjárműben ülők haltak meg. Ezt a 
gépjármű tömegén, sebességén, a bal
eset körülményein kívül döntően be
folyásolja a biztonsági övék, gyermek
ülések használata, illetve az alkoholos 
befolyásoltság. Ez utóbbi továbbra is a 
legnagyobb kihívás m arad a bal
esetmegelőzési szakemberek számá

ra, bár tény, hogy 1983 és 1993 közt az 
alkoholos befolyásoltsággal összefüg
gő baleseti halálozás 26%-kal csök
kent. A változásban nemcsak a sokkal 
szigorúbb büntetések bevezetésének, 
hanem annak is lehet szerepe, hogy 
több civil szervezet vezetésével szem
léletváltozás jött létre. Ma is a halálos 
kimenetelű balesetek 41%-ában, az 
összes baleset 9%-ában szerepe van 
az alkoholnak. Az ittas vezetők nem 
csak kiszámíthatatlanok, hanem  az 
aktív biztonsági felszereléseiket sem 
alkalmazzák.

Űj standardok születtek a já rm ű
biztonsági felszerelések tekintetében 
is. A biztonsági öveket 1968-ban ve
zették be. Ez a halálos és a súlyos bal
esetek számát 45%-kal csökkentette. 
A gyermekülések 70%-os csökkenést 
eredményeztek. Az újabb tanulm á
nyok szerint a biztonsági öv és a lég
zsák a súlyos, vagy halálos sérülések 
számát 61%-kal, a kórházi felvételt in
dokló sérüléseket 33%-kal csökken
tette. Ma az USA-ban a gépjárművek 
55%-ában van légzsák. Megjelentek az 
aktív övfeszítő rendszerek is. A halá
los kimenetelű közlekedési balesetek 
gyakoriságát 9%-ra csökkenti a biz
tonsági öv és a légzsák együttes hasz
nálata, és biztonsági öv használata 
nélkül a légzsák önmagában 20%-ra 
csökkenti azokat. Űjabban felfigyel
hetünk a légzsákkal kapcsolatban 
gondokra is. A légzsák nem véd, il
letve néha káros is lehet a hátrafelé 
nézve beszerelt gyermekülések, a 13 
éven aluli gyermekek, ill. a 160 cm 
aluli felnőttek esetében. Üjabban 
kísérletek folynak oldalsó légzsákok
kal is.

A m otorkerékpár közlekedés 35- 
ször veszélyesebb az autónál. Nagy 
irodalma van m ár a bukósisakok sze
repének a súlyos fejsérülések megelő
zésében. A kórházba került m otor- 
kerékpáros sérültek közül 2-4-szer 
súlyosabb azok állapota, akik nem 
viseltek sisakot. A halálos kimenetelű 
balesetek 27%-ra csökkennek a sisak 
alkalmazása következtében. M ind
ezek ellenére sajnos a vezetőknek 
csak 50%-a visel bukósisakot. A 
rendelkezések m iatt ez államonként 
különböző. A vállsérülésektől ugyan 
nem  véd a sisak, de az arc sérüléseit 
2/3-ára csökkenti. A lámpák kötelező 
nappali alkalmazása is 13%-kal csök
kentette a halálos kimenetelű balese
teket. A bukócső, a lábvédő hasz
nossága is egyértelmű a végtagsérü
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lések megelőzésében. A vezetői szoká
sok fontosságára utal az is, hogy a 
sisak nélkül motorozok közt 3-4-szer 
gyakrabban találnak magas vér
alkoholszintet. A sérült m otorkerék
párosok 40%-ánál kim utatható vi
zeletvizsgálattal kábítószerfogyasztás 
és több m int a felük alkoholos be
folyásoltság alatt áll.

A gyalogos baleseteknél az iskolás
korúak, a szegényebb családi hátté
rnek száma magas. Forgalomlassító és 
elterelő beavatkozások, megfelelő vá
rostervezés 1978 és 1992 közt 49%-kal 
csökkentette ezen balesetek számát. 
Az idősek, a fogyatékosok és az alko
holos befolyásoltság alatt állók veszé
lyeztetettsége is fokozott. Ebben sze
repe van a csökkent észlelés, meglas
sult reakcióidőn kívül a gyengébb 
egészségi állapotnak is.

A kerékpárbalesetek évente Ame
rikában 800 halált, 500 000 kórházi 
kezelést, és 1,2 millió járóbeteg orvosi 
kezelést jelentenek. A fejsérülés a sür
gősségi osztályokon kezeltek ‘A-ánál, a 
kórházban kezeltek 2/3-ánál, és a halá
los kimenetelű balesetek 3A-énél ját
szik szerepet. A sisakok alkalmazása 
igen hatékony: a fejsérüléseket 85, az 
agysérüléseket 88%-kal csökkentik. A 
különböző típusú sisakok közt nincs 
lényeges különbség. A sisakok hasz
nálatát nemcsak felvilágosító m unká
val, hanem jogi eszközökkel is ösztö
nözni kell.

Czermann Imre dr.

Elhanyagolt boka körüli ínsérülések 
hosszú távú lefolyása. Thompson, N.
S., Henderson, S. A. (Musgrave Park 
Hospital, Belfast, UK): BMJ, 1997,315, 
1528.

A cikk négy esetet ismertet, ahol a 
betegek évtizedekkel korábban boka 
körüli penetráló sérülés során fel nem 
fedezett ínsérülést is szenvedtek. Két 
esetben a mediális boka alatt törött 
üveg okozott sérülést, mellyel egyide
jűleg a m. tibiális posterior ina is el
szakadt. Az ínsérülést a prim er ellátás 
során nem észlelték. Évtizedekkel ké
sőbb m indkét beteg 10, ill. 15 fokos 
valgus sarok és fájdalmas, fixált lapos 
láb okozta panaszokkal jelentkezett. A 
m. tibiális posterior inának szakadá
sát mindkét esetben ultrahangvizs
gálattal igazolták.

Másik két beteg a laterális boka 
alatti penetráló üvegsérülést szenve

dett, mely során egyik esetben a m. 
peroneus longus, a másikban a m. 
peroneus brevis ina szakadt el. Ezeket 
a sérüléseket sem észlelték a prim er 
ellátáskor. A betegek lábán évekkel 
később sarok varus mellett szintén 
fájdalmas lábtő kontraktura alakult 
ki. A klinikai tünetek mellett radioló- 
giailag is degeneratív elváltozásokat 
észleltek a boka, ill. lábtő ízületeiben, 
ezért m ind a négy beteg triple arthro- 
desisre szorult.

A négy eset alapján a szerzők fel
hívják a figyelmet arra, hogy boka kö
rüli sérülések esetén gondolnunk kell 
a környező inak károsodására is. A di
agnózist nehezíti, hogy ezek az ínsé
rülések nem fájdalmasak, ezért a 
funkcionális károsodás a prim er ellá
tás során rejtve m aradhat. A pontos 
diagnózis felállításában a műszeres 
vizsgálatok közül az ultrahangnak tu 
lajdonítanak különös jelentőséget. A 
m. tibialis posterior inának szakadása 
felnőttkori fájdalmas lapos láb oka 
lehet, de gyermekkorban is vezethet 
pes planovalgushoz. A peroneus inak 
sérülése jóval ritkábban fordul elő. 
Ezek az inak a boka környékén igen 
felszínesen a bőr alatt haladnak, ezért 
penetráló sérülések során könnyen 
sérülhetnek.

A láb funkcionális károsodásának 
korrekt felméréséhez a késői szakban 
a szerzők az American Orthopaedic 
Foot and Ankle Society scoring rend
szerét ajánlják.

Összefoglalásként a szerzők felhív
ják a figyelmet arra, hogy a boka kö
rüli, fel nem fedezett ínsérülések hosz- 
szútávon a láb jelentős funkcionális és 
anatómiai károsodását okozhatják, 
ezért korai diagnózisukra és kezelé
sükre nagy figyelmet kell fordítani.

Lovász György dr.

Aktuális képalkotó diagnosztika ve
setraum ánál. Huppert, P. E. és Wil
bert, D. M. (Abt. für Radiologische 
Diagnostik und Abt. für Urologie, 
Eberhardt-Karls-Universität Tübin
gen): Dtsch. Med. Wschr., 1997, 122, 
1466.

Bevezetésként a szerzők áttekintik a 
vesesérülések osztályozását a kiváltó 
traum a, ill. a keletkezett sérülés típusa 
szerint. (Kórok szerint 85% a tompa 
hasi traum a és 15% a penetráló sérü
lés.) Figyelembe kell venni a m ár fenn

álló vesemegbetegedéseket, ill. bizo
nyos elváltozások növelik a vese vul- 
nerabilitását. A vesesérülések klasszi
fikációját táblázatban is összefoglal
ják.

A továbbiakban a különböző kép
alkotó eljárások alkalmazását tekintik 
át egy-egy fejezetben.

Az ultrahangvizsgálat az elsőként 
választandó eljárás, azonban egyedüli 
alkalmazása ritkán elegendő. Jól meg
ítélhető, kóros eltérés nélküli sono
gram, haem aturia hiánya és jó álta
lános állapot esetén mellőzhetők csak 
a további vizsgálatok. A parenchymás 
eltérések képe jellegzetes, érsérülések 
és veseinfarctus color-duplexsono- 
graphiával ábrázolhatok.

Az iv. pyelographia az UH és CT 
előtti időkben a vesesérülések diag
nosztikájának legfőbb eszköze volt, 
hátránya a kapott lelet viszonylag ala
csony specificitásában rejlik. A követ
kező két esetben jelentős alkalmazá
sa: 1. klinikai gyanú alapján alacsony 
súlyossági fokú sérülés feltételezhető, 
sonographiás kép nem  jól megítél
hető, klinikailag stabil állapot; ez eset
ben egy jó minőségű negatív pyelo- 
gram  feleslegessé teszi a további vizs
gálatokat 2. súlyos vesesérülés gyanú
ja, ill. egyéb hasi szervek sérülése ese
tén, mikor azonnali m űtét szükséges, 
az IVP gyors információt ad a másik 
veséről. Schockban az alacsony filtrá- 
ciós nyomás miatt nem  várható ered
mény.

A CT alkalmas a vesesérülések 
egzakt kim utatására és differenciál
diagnosztikájára. A spirál CT a hagyo
mányosnál többet nyújt. Kontraszt- 
anyag alkalmazása is szükséges. A CT 
alkalmas a parenchym án belül 1 
cm-es, ill. ennél nagyobb elváltozások 
kimutatására, jól ábrázolhatok az 
érsérülések, vérzések, jól megítélhető 
a vesék környezete is. Súlyos sérülés 
gyanújakor első vizsgálatnak válasz
tandó, ill. akkor is el kell végezni, ha az 
UH-vizsgálat és/vagy az IVP nem volt 
elegendő a korrekt diagnosis felállítá
sához.

Az angiographia szerepe csökkent, 
akkor van jelentősége, ha szervmeg
tartó  műtét vagy a vascularis laesio 
embolisatiója jön szóba.

A scintigraphiás eljárásokat a sür
gősségi ellátásban az UH és CT feles
legessé tette, a késői functionális kö
vetésben van szerepük.

A retrograd pyelographia csak né
hány esetben szükséges.
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Az MRI a sürgősségi ellátásban ma 
még alárendelt szerepet játszik (en
nek oka kevésbé elérhető volta), de 
jelentős differenciáldiagnosztikai ér
téke miatt várható gyakoribb alkal
mazása.

A befejező részben a diagnosztika 
stratégiai kérdéseit foglalják össze 
szöveges és táblázatos formában. A 
lényeg: Kevésbé súlyos esetekben az 
UH és IVP választandó s negatív lelet 
esetén elegendők. Súlyos esetben, 
amennyiben azonnali operáció nem 
szükséges, CT-vizsgálattal kell tisztáz
ni a sérülés jellegét és mértékét.

[Ref: A közlemény joggal érdekel
het mindenkit, aki vesesérültek ellátá
sában részt vesz.]

Pásztor Tamás dr.

A h alálozás csökk en ése a jobb  e lső  
ü lésb en  ü lők  k özö tt frontális ü tk ö 
zéskor, légzsákkal felszerelt gép k o
csikban. Braver, E. R., Ferguson, S. A., 
Greene, M. A. és mtsa (Insurance 
Institute for Highway Safety, 1005 N. 
Glebe Rd., Arlington. VA 22201, USA): 
JAMA, 1997,278, 1437.

Amerikai szerzők az utas oldali lég
zsák hatékonyságát vizsgálták. A ha
lálozási statisztikákat elemezték 1992 
és 1995 közt, a csak vezető oldali, il
letve a kétoldali légzsákkal felszerelt 
járm űvek frontális és nem frontális 
ütközésekor.

Az utas oldali légzsák az összes 
balesetre vetítve 11%-kal, frontális 
ütközéskor 18%-kal csökkenti a halá
lozást. Az utashalálozás valószínűsége 
bekapcsolt öv mellett 23%-kal, be 
nem kapcsolt öv esetén csak 14%-kal 
csökken frontális ütközés esetén. 10 
évnél fiatalabb gyermekeknél, ugyan
akkor 34%-kal növekedett a halálozás 
valószínűsége, azaz több gyermek ha
lálát okozta, m int amennyit m egm en
tett a légzsák.

1997. szeptem ber 1-jéig 45 csecse
mő és gyermek halálát okozta a lég
zsák. 12 csecsemő vesztette életét 
olyan kevésbé súlyos balesetnél, ahol 
légzsák nélkül egyébként életben m a
radt volna. Ezekben az esetekben a 
jobb első ülésen a csecsemők h á tra 
felé néző helyzetben voltak és olyan 
közel kerültek a légzsákhoz, hogy a 
robbanásszerű felfúvódás halálos fej
sérülést okozott. A 33 idősebb gyer
mek közül hárm an csak a csípőjük

nél, 27-en pedig egyáltalán nem vol
tak bekötve, így az ütközés előtti féke
zéskor olyan közel kerülhettek a lég
zsákhoz, hogy a felfúvódás pillanatá
ban legtöbbjük nyaki sérülés miatt 
halt meg. Csak két 5 éves gyermek volt 
hárompontos övvel bekötve. A légzsá
kok célja, hogy csak frontális ütközés
kor lépjenek működésbe, akkor, am i
kor a gépjármű hossztengelyében 
(tehát csak 10, 11, 12, 1, ill. 2 óra 
irányából érkező erőbehatáskor) je
lentős lassulás lép fel. Nem frontális 
ütközéskor a légzsák bizonyítottan 
hatástalan. A korszerűtlen járm űvek 
kizárása céljából csak az 1992 és 1995 
közti évjáratú autókat vették figye
lembe. A multiplex behatások lehe
tősége m iatt kizárták a vizsgálatból a 
több, m int két autót érintő balese
teket, valamint a nem karambolos, pl. 
vízbemerüléses halálozásokat. Csak a 
személygépkocsik, ill. mikrobuszok 
baleseteit vizsgálták, nem vették fi
gyelembe a teherautókkal, dzsipekkel, 
más haszonjárművekkel történt ü tkö
zéseket.

A kétoldali légzsákkal felszerelt já r
művekben frontális ütközéskor 336, 
nem frontális ütközéskor 228 utas 
halt meg. A csak vezetőoldali légzsák
kal felszerelt járművekben frontális 
ütközéskor 668, nem frontális karam 
bol kapcsán 470 utas halálozás fordult 
elő. A légzsák a férfiak halálozását 
23%-kal, a nőkét 12%-kal csökken
tette. A halálozás a 10-64 év közti kor
osztálynál 24%-kal csökkent, becslés 
szerint összességében 73-mal keve
sebben haltak meg a kétoldali lég
zsákkal felszerelt autókban, mint 
amennyiben meghaltak volna, ha 
nincs légzsák. A 65 évnél idősebb kor
osztálynál a halálozás valószínűsége 
csak 6%-kal csökkent. A 10 évnél fi
atalabbaknál viszont 34%-kal nőtt a 
halálozás: 11 csecsemő és 3 gyermek 
halálát okozta az airbag.

A légzsák ugyan több életet ment 
meg, m int amennyi halált okoz, mégis 
elfogadhatatlan, hogy kevésbé súlyos 
baleseteknél gyermekek haljanak 
meg, éppen a légzsák miatt. A lég
zsákkal felszerelt autókban a legna
gyobb veszélyben a hátrafelé tekintő 
gyermekülésben utazók vannak, de a 
felnőttek közül is veszélyes lehet, ha 
az utas nincs bekötve, vagy 160 cm- 
nél alacsonyabb. A veszélyt az okozza, 
ha az utas túl közel kerülhet a lég
zsákhoz a működésbe lépés pillanatá
ban. A sérülések kockázata jelentősen

csökkenthető a biztonsági öv haszná
latával és az ülésnek a műszerfaltól 
való lehető legtávolabbi beállításával. 
A mellkas és a műszerfal közti aján
lott minimális távolság 25 cm. Tech
nológiai változtatások, a felfúvódó 
légzsák energiájának csökkentése, a 
biztonsági öv előfeszítők, ill. szükség 
szerint a légzsák kikapcsolásának le
hetősége is szóba jön.

Czermann Imre dr.

H alasztott sebzárás m agasnyom ás  
(robbanás) okozta k ézsérü lések n él a 
funkció m egtartása érdekében. Grant,
I. (Blond Mclndoe Centre, Queen Vic
toria Hospital East Grinstead, Sussex, 
RH 19 3DZ, Anglia): BMJ, 1997, 314, 
1146.

Grant cikke számos olyan megállapí
tást tesz, melyekkel csak egyetérteni 
lehet s melyeket valóban nem  árt idő
ről időre felidézni, még ha azok a ha
zai sebészi köztudatban valószínűleg 
széles körben elterjedtek is. Pontokba 
szedve ezek az alábbiak:
-  A robbanásos/magasnyomású sérü
lés okozta sebek prim er zárása a fer
tőzés kialakulásának igen nagy koc
kázatát hozza magával.
-  A robbanás nagy energiája követ
keztében a sebszélek keringése átm e
netileg súlyosan károsodik, a varra
tok okozta feszülés ezt tovább rontja, 
emiatt a seb gyógyulásának zavara fo
kozottan fenyeget.
-  A robbanás energiája m iatt a kör
nyező szövetek ödémája is nagyobb, 
m int a kisebb erőbehatással járó sérü
lések után, ez szintén hátrányosan hat 
a gyógyulás szempontjából.
-  A nagy energiával besodródott 
szennyező anyagok eltávolítása a leg
gondosabb debridem ent mellett sem 
lehet teljes, a zárt seb mellett kiala
kuló retenció kiváló táptalaj a fertő
zés számára.
-  Mindezek alapján Grant a robbaná
sos sebek kezelésére a seb gondos ki
metszését, a sérült képletek helyreállí
tását követően a seb nyitvakezelését 
és 3-7. napon történő zárását ajánlja. 
Felhívja a figyelmet arra is, hogy 
ezeket a sérülteket gyakran a fiatalabb 
kollégák gondjaira bízzák, jóllehet, 
kezelésük inkább a nagyobb tapaszta
lattal bíró idősebbek feladata lenne.

A cikk fenti állításai kétségbevon
hatatlanok. Példaként Grant egy
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olyan beteg történetét ism erteti, aki
nek kezei között traktor gum iabron
csa robbant fel. A beteg 1 cm-es ron
csolt sérülést szenvedett a kisujj alap
jánál a tenyéri felszínen, az erőhatás 
nagyságát mutatja, hogy ezt a IV-es V- 
ös m etacarpus és a gyűrűs- és kisujj 
alappere darabos törése kísérte. A 
törések ellátását követően sebét zár
ták, 10 nappal később purulens folya
m at m iatt kellett a m űtéti területet 
újfent megnyitni.

A kis behatolási nyílás m ellett be
következő kiterjedt lágyrész-károso
dások és törések, a hőhatás hiánya 
m iatt ez a baleset típusos magasnyo
m ású sérülésnek tekinthető. Ezeknél 
különösen megtévesztő lehet a kül- 
takaró viszonylag csekély, olykor ba
nális sérülése, mely a mélyebb rétegek 
kiterjedt szennyeződését és roncsoló
dását fedi. Épp ezért nem árt ism étel
ten felhívni a figyelmet arra, hogy 
ezek a nem  ritkán egyszerűnek tűnő 
sérülések agresszív feltárást, a szeny- 
nyeződések aprólékos eltávolítását, a 
seb nyitva kezelését, antibiotikus p ro 
filaxist igényelnek, legyen szó akár 
tűszúrásnyi behatolási nyílásról vala
melyik ujjbegyen.

Az egyetlen, amivel talán vitatkozni 
lehet, hogy Grant egy kalap alá veszi a 
fenti, magasnyomású sérüléseket és a 
robbanószerek okozta robbanásos sé
rüléseket. Ez utóbbiak általában sok
kal kiterjedtebb lágyrészdefektust, a 
hőhatás következtében m ásodlago
san kialakuló kiterjedtebb necrosist, 
hegesedést okoznak. Emiatt itt külö
nösen fontos szerepe lehet a sérülés 
ellátása után 1-2 nappal elvégzett m á
sodlagos revíziónak (second look), 
melynek a magasnyomású sérülés 
után is lehet jogosultsága s melyet a 
szerző nem  említ.

Összességében sohasem á rt újra 
meg újra felhívni a figyelmet e sérü
léstípusok kezelésének buktatóira. Ha 
ez volt a szerző szándéka, célját elérte.

Egri László dr.

K özvetlenü l I. szintű trau m ak özp on t
ba szá llítás vagy áthelyezés a la cso 
nyabb sz in tű  kórházból. -  H ogyan  
hat sú lyos sérültek m orta litására  és 
m orbiditására? Sampalis, J. S., Denis,
R., Fréchette, R és mtsai (M ontreal 
Gén. Hosp., Sacré Coeur Hosp. M ont
real, Enfant Jésus Hosp. Quebec): }. 
Trauma, 1997,43,288.

Quebec tartom ánynak négy I. szintű 
traum aközpontja és 33 sérülteket ala
csonyabb szinten ellátó kórháza van. 
Az I. szintű központ nonstop szol
gálattal és megfelelő gyakorlattal ren
delkezik, részt vesz az egyetemi ok
tatásban és tudományos m unkában.

1993. IV. 1. és 1995. XII. 31. között 
három I. szintű traum aközpont 4364 
sérültjén vizsgálták a címben felvetett 
kérdést. Közülük 2756-ot (63%) köz
vetlenül vettek fel, 1608-at más kór
házból. Előbbiek átlagkora 48 év, 
utóbbiaké 42 év. A közvetlenül felvet
tek között 61%, az átvettek között 
71% volt férfi. A sérüléses m echaniz
musban és az átlagos súlyosságban 
(ISS, RTS) nem volt a két csoport 
között különbség, az átvettek között 
azonban lényegesen nagyobb volt a 
fej-nyak sérültek aránya (56, ill. 25%). 
A különbségek miatt az eseteket élet
kor, nem és testtájék szerint is elemez
ték. A direkt felvett csoportban 4,8%, 
az átvettek csoportjában 8,9% volt a 
halálozás. Az eltérés akkor is jelentős 
volt, ha a fejsérüléses és a többi sérül
tet súlyosság szerint külön vizsgálták 
meg. A közvetlenül felvettek javára 
találtak jelentős eltérést akkor is, ami
kor az intenzív terápiás osztályon el
töltött átlagos napokat és a kórházi 
ápolás tartam át vizsgálták. A sérülés
től az első kórházba érkezésig eltelt 
idő az átvett sérülteknél átlagosan 
32,8 perc, a közvetlenül traum aköz
pontba szállítottaknál 42,6 perc, ami 
szignifikáns különbség. Az áthelye
zésre átlagosan 12 óra után került sor.

Az eredmények azt mutatják, hogy 
az első kórházba érkezésig és így az 
első ellátásig bekövetkezett 10 perces 
időtöbbletet bőven kárpótolja, hogy 
az I. szintű központban m inden szük
séges segítség rendelkezésre áll.

Az átszállítás maga is a halálozást 
növelő tényező, de az alacsony számú 
ilyen eset miatt ez nem mutatkozott je
lentősnek. Anyaguk nem igazolta, hogy 
a súlyos fejsérülteknek az első kórház
ba való korábbi érkezése és első ellátása 
hatékonyabb volna, mint a közvetlenül 
megfelelő felszereltségű és tapasztalatú 
központba való szállítással elérhető 
eredmény: a fejsérültek halálozása ma
gasabb volt áthelyezéssel. Tehát ezeket 
is célszerű közvetlenül I. szintű trau
maközpontba szállítani. A hosszabb 
szállítás ellenére a közvetlenül az I. 
szintű traumaközpontba való szállítás 
minden betegcsoportban hatéko
nyabbnak mutatkozott.

A közvetlenül az I. szintű központ
ba való szállítással a vizsgált, átszál
lított betegcsoportban 1726 intenzív 
osztályi és 4500 kórházi ápolási nap 
lett volna megtakarítható.

Kazár György dr.

A m egelőzh ető  halál m eg ítélésének  
reprodukálhatósága és az azon osítás  
p rob lém ái 60 egym ást k övető  halá los  
közlekedési balesetb en , A usztrália  
V ictoria  állam ában. Me Dermott, F. T., 
Cordeer, S. M., Tremeyne, A. B. és 
mtsai (Dep. Surg. Dep. Forensic Med. 
Marach Univ. Clayton, Victoria, Inst. 
Forensic Med. Melbourne): J. Trauma, 
1997,43, 831.

A megelőzhető halál arányának vizs
gálata gyakran alkalmazott eljárás a 
súlyos sérültek ellátásminőségének 
meghatározására, de ezek nehezen 
voltak összehasonlíthatók a különbö
ző szempontok szerint végzett vizsgá
latok miatt. Victoria Állam Tanácsadó 
Testületé Közúti Közlekedési Balese
tek kérdésében multidisciplinaris 
megvitatás után összeállított metó
dussal, két bizottsággal vizsgáltatott 
meg 60 egymást követő közlekedési 
balesetet. Mindkét bizottság általános 
és ortopéd sebészekből, idegsebész
ből, intenzivistából, aneszteziológus
ból és tapasztalt mentőből állt. A két 
bizottságnak teljes dokumentáció, a 
boncjegyzőkönyv is, rendelkezésére 
állt, hetente 2-3 esetet bíráltak el. A 
prehospitalis, sürgős felvételi osztályi, 
műtői, intenzív osztályi, kórházi osz
tályi és esetleges áthelyezési ellátást 
vitatták meg.

Szervezési hiba volt, ha sérült nem, 
vagy nem időben került a megfelelő 
ellátás helyére, tévedés lehetett a kór- 
ismézésben és kezelésben, technikai 
hibák, elnézett sérülés, helytelen érté
kelés vagy vizsgálat, késedelmes kór- 
ismézés vagy kezelés szerepelt még 
hibaként. A hibák m egállapítása 
u tán  m egvitatták, hogy azok meny
nyiben játszhattak  szerepet a sérült 
halálában. Az egyik bizottság 743, a 
m ásik 656 problém át vetett fel s ezek 
közül 392-t, illetve 354-et ítéltek a 
sérült halálának a szem pontjából je 
lentősnek. A két bizottság között a 
problém ák megoszlásában is volt el
térés, de ez egyedül csak a sürgős 
felvételi osztályon m utatkozott je 
lentősnek.
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Az eseteket három  csoportba sorol
ták: helyes ellátással is elkerülhetetlen 
(túlélés valószínűsége 25% alatt), he
lyes kezeléssel a halál nem követke
zett volna be (túlélés valószínűsége 
75% felett) és esetleg elkerülhető lett 
volna (túlélés valószínűsége 25-75% 
között). Az utóbbi két csoportot ösz- 
szevontan is nézték. Ha a vélemény 
nem volt egységes, a többség döntött. 
Vizsgálták az egyes bizottságok tagjai 
közötti, valamint a két bizottság kö
zötti eltérést.

A 60 eset baleseti és sérülési adatai 
után az elbírálás részletes adatait is
mertetik. Elkerülhetetlennek a halá
lozás 2/3-át találták (a két bizottság 67, 
ill. 63%-ban), az összes eset felét egy
hangúlag 7:1 szótöbbséggel. Esetleg 
megelőzhetőnek az egyik bizottság a 
halálozás 'A-ét, a másik közel ‘/j-át 
ítélte. Helyes kezeléssel elkerülhető
nek az egyik bizottság 5, a másik 3 
esetet ítélt. Utóbbi két csoportot össze
vonva az egyik bizottság 20, a másik 
22 halált ítélt megelőzhetőnek.

Az egyezés a két bizottság között jó 
volt, de jó volt a bizottságokon belül 
is. Az életkor szerinti halálozás meg
ítélésében igen jó volt az egyezés. Leg
teljesebben az 1 napon belüli halálo
zás megítélésében egyezett a véle
mény, legkevésbé a 2-7. nap között 
meghaltakéban. A két csoportos érté
kelésben az egyezés bizottságokon 
belül is igen jó volt. Nem volt jó az 
egyezés a TRISS osztályozással, amely
nek alapján jóval több túlélőt prog
nosztizáltak volna.

Mivel az értékelést m ind a bizott
sági tagok, mind a két bizottság kö
zött jól egyezőnek találták, az eljárást 
alkalmasnak ítélik egyes osztályok 
munkája minőségének elbírálására. 
Az eredmények alapján a m unka 
megjavítására is tettek indézkedése- 
ket.

Kazár György dr.

Transzfúzió

E lhúzódó h em olitik u s tran szfú z iós  
reakció irregu láris anti-K idd(a) spe- 
cific itású  an titest következtében .
M ördsdorf, S., Fritsch, E., Wagner, B. 
és mtsai (Abteilung für klinische 
Hämostaseologie und Transfusions 
medizin, Orthopädische Klinik und 
Poliklinik, Universitätskliniken des 
Saarlandes, Homburg/Saar, NSZK): 
Dtsch. Med. Wschr., 1997,122,1313.

A szerzők egy csípőprotézis csere 
miatt m űtétre került 56 éves nőbeteg 
esetét ismertetik, akinél vörösvérsejt 
koncentrátum (w s. konc.) transzfú
zióját követően tipikus elhúzódó he
molitikus transzfúziós reakció (HTR) 
képe fejlődött ki hemolízissel és 
ikterusszal, melyet irreguláris anti- 
Kidd(a) anaitest (at.) okozott.

Műtét előtti laboratórium i leletei 
kóros eltérést nem mutattak. Vércso
portját 0 Rh(D) pozitívnak határozták 
meg, Rh altípus: C, c, E, E, Kell antigén: 
negatív. A beteg savójában irreguláris 
vörösvérsejt (w s.) elleni at.-ek nem 
voltak kimutathatók, a direkt Coom- 
bs-teszt (DC) negatív volt.

Az operáció alatt erős artériás 
vérzés lépett fel, ezért műtét közben 
és azt követően is transzfúzió vált 
szükségessé. A 4. posztoperatív napig 
a beteg összesen 2E saját w s. konc.-ot 
és friss fagyasztott plazmát (FFP), 17E 
homolog -  nem  választott -  w s . 
konc.-ot, 10E FFPO-t és egy ferezissel 
nyert trom bocita konc.-ot kapott. Ek
kor ikterusz alakult ki, az összbiliru- 
bin és a direkt bilirubin szint meg
emelkedett.

Az ultrahang máj vagy epeút érin
tettség jeleit nem mutatta. A l l .  poszt
operatív napon pozitív DC-t észleltek, 
monospecifikus ellenanyagokkal a 
w s.-ek C3d és IgG-vel való fedettsége 
volt igazolható. Mikroszkopikusan a 
w s.-ek anti-humánglobulin hozzá
adása után kevertmezős agglutinációt 
mutattak. A beteg szérumában gélcent- 
rifugációs és szolid-fázis technikával 
egyaránt szabad anti-Kidd(a) típusú 
irreguláris at.-ek voltak kim utathatók 
1:512 titerben. A páciens szabad he
moglobin szintje emelkedett, a hapto
globin szint csökkent. Eddig a beteg 
összesen 14E Kidd(a) antigén (ag.) 
pozitív w s. konc.-ot kapott, ezután 
már csak kizárólag Kidd(a) ag. negatív 
w s. konc.-mai transzfundálták.

A preoperatív vérm inta újbóli vizs
gálata gélcentrifugációs és szolid- 
fázis technikával irreguláris at. irá 
nyába negatív lett, a beteg w s.-i 
Kidd(a) ag. negatívok voltak. Biliru
bin értékei a 13. posztoperatív naptól 
normalizálódtak, w s. transzfúzióra 
m ár nem szorult.

A bem utatott esetben egy típusos, 
elhúzódó HTR-ról volt szó, melyet ir
reguláris anti Kidd(a) at. okozott. Az 
időbeli lefolyás, a rövid (4 napos) lá
tencia idő az ikterusz felléptéig am el
lett szól, hogy a beteg korábban m ár

szenzibilizálódott két komplikáció
mentes terhessége vagy vérátömlesz
tés során, de a preoperatív kivizsgálás 
idején az at. titere még a nagyon 
érzékeny vizsgálatok érzékenységi 
szintjét sem érte el. A transzfundált 
w s. konc. 83%-a Kidd(a) pozitív volt, 
ezért másodlagos immunválaszt in 
dukált, következményes, elhúzódó he
molízissel.

Irreguláris at.-ek okozta elhúzódó 
HTR-k különböző gyakorisággal for
dulhatnak elő. Leggyakrabban Rh, 
Kidd és Kell antigén elleni at.-ek, 
ritkábban MNS és Lewis antigének 
elleni at.-ek termelődnek. A Kidd 
at.-ek gyakorisága azzal m agyarázha
tó, hogy ezek az at.-ek relatíve gyak
ran indukálódnak terhesség alatt és a 
prim er immunizáció után szintjük 
igen gyorsan a kim utathatósági határ 
alá csökken. Az elhúzódó HTR leg
gyakoribb tünetei: láz, anémia és ik
terusz, ezért gyakran differenciál
diagnosztikai problémát jelent (m áj
károsodásnak vélik).

A HTR klinikai diagnózisa a vér- 
transzfúzió és az ikterusz kialakulása 
közötti időbeli összefüggésen alap
szik, amely 2 naptól több hétig terjed
het. Az ikterusz általában mérsékelten 
emelkedett direkt bilirubin értékekkel 
jár. Laboratóriumilag iránymutató a 
pozitív DC, melyet az inkompatibilis 
ws.-ek IgG-vel és C3d-vel való fedett
sége okoz. A tipikus, kevertmezős agg- 
lutináció nem minden esetben figyel
hető meg és az at.-ek sem mindig m u
tathatók ki a szérumban.

Differenciáldiagnosztikailag m in
denekelőtt az autoimmun hem oliti
kus anémiákat kell kizárni, melyek 
hasonló tüneteket és ugyancsak pozi
tív DC-t m utatnak.

Az immunológiai patomechaniz- 
mus miatt az elhúzódó HTR gondos 
pretranszfúziós diagnosztika ellenére 
is előfordul. Gyakoriságáról csak ke
vés megbízható adat áll rendelkezé
sünkre, m indenesetre az utóbbi 10 év
ben a javuló diagnosztikai eljárások
nak köszönhetően egyre többször 
számolnak be transzfúzió okozta el
húzódó hemolízisről.

Előreláthatólag transzfúziót igénylő 
betegeknél ezért szükséges a részletes 
transzfúziós anamnézis felvétele, kü
lönös tekintettel a potenciális immu- 
nizálódásokra (korábbi operációk, 
terhességek). Az irreguláris at.-ekkel 
rendelkező betegek számára igazol
vány kiállításával, az érintettek felvi
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lágosításával és minőség kontrollált 
immunhematológiai diagnosztikával 
a veszélyeztetett betegek jobban iden
tifikálhatok.

Vörös Katalin dr.

Franciaországban a vért kapókat fel 
kell v ilágosítan i a p o ten c iá lisan  fer
tőzött vérrel átvitt C reutzfeldt-Jakob- 
b etegség  lehetőségéről. Meijer Van 
Putten, J. b., Ned. Tijdschr. Geneesk.,
1997,141, 1264.

A Francia Academia Nationale de 
Medicine figyelmezteti az autoritáso
kat, hogy a Creutzfeldt-Jakob-beteg- 
ség átvitelét vizsgálja és tudom ásra 
hozza az átvitel lehetőségét (Le Mon
de, jún. 1.). Bár a Creutzfeldt-Jakob- 
betegség ritka, az Academia Nationale 
de Medicine értesíteni kívánja a több- 
százezres tömeget, amely olyan vért 
kapott, mely szennyezett volt a Creutz- 
feldt-Jakob-betegség kórokozójával. 
Az értesítést az az orvos végzi, aki a 
betegét kezelte. Előző évben az érte
sítést nem  tartották szükségesnek. A 
betegek nevei ismertek, de nem  akar
tak nyugtalanságot kelteni náluk, mi
után a Creutzfeldt-Jakob-betegség el
len nincsen gyógyszer és az korai fel
ismerésnél sincsen megfelelő kezelés. 
Minden beteg, aki a fertőzött vér adá
sából részesült, potenciálisan fertő
zött lehet. A francia bíróság határoza
tot hozott: az orvos köteles a beteg tu 
dom ására hozni m inden kockázatot, 
még akkor is, ha a kockázat m inim á
lis. Franciaországban jelenleg kor
mányválság van. A következő minisz
ter fog dönteni a betegek felvilágosí
tásáról. Utólag előfordulhat, hogy a 
minisztereket és állam titkárokat majd 
gyilkosság miatt felelősségre fogják 
vonni.

Ribiczey Sándor dr.

Az USA-ban v isszah ívtak  e g y  donor- 
vér-szá llítm ányt, m elyn ek  több  do
norát kullancs fertőzte m eg. Meijer 
Van Putten, J. B., Ned. Tijdschr. 
Geneesk., 1977,141, 1588.

Az American Food and Drug Admi
nistration (FDA) m inden vérkészít
m ényt visszarendelt, m ert az am eri
kai hadsereg Fort Chaffee-i bázisán az 
Arcansasban begyűjtött vérbe olyan

katonák vére is bekerült, akiknél nem 
sokkal ezután kullancscsípés útján 
átvitt betegségtünetek jelentkeztek. 
Bár az FDA-nak nem volt bizonyítéka, 
hogy a betegek a kullancscsípéstől 
betegedtek meg, mégis feltételezte, 
hogy az összegyűjtött vér továbbvi
heti a betegséget (Lancet, 1997, 350, 
121.). Az ügy akkor történt, amikor a 
Centers of Disease Control and Pre
vention (CDC) egy katonánál a Rocky 
Montain spotted fever betegség tüne
teit észlelte, ő pedig nemrégiben vért 
adott Fort Chaffee-ben. Az ezt követő 
kiértékelésnél kiderült, hogy még 4 
olyan katona adott le vért, aki fertő
zött lehetett. Egyébként m inden vért
adó katonának jelentenie kellett az 
esetleges véradást. Ügy látszik, vihar 
keletkezett egy pohár vízben és meg
mutatkozott, hogy milyen sokan fél
nek a Rickettsia vagy Escherichia kul
lancsbetegségtől.

Ribiczey Sándor dr.

Allergológia

R hin itis  és a b elé legzett allergének.
Naclerio, R., Solomon, W. (Otolaryn- 
gology/Elead & Neck Surgery, Univer
sity of Chicago, 584IS. M aryland Ave., 
MC 1053. Chicago, 111. 6D637, USA): 
JAMA, 1997,278, 1842.

Szerzők a mai ismeretek alapján igen 
részletes elemzést nyújtanak az olva
sónak az allergiás rhinitis tém aköré
ben. Az egyik legismertebb és legtöbb 
problémával járó allergiás betegség. 
Az allergének és specifikus Ig-E mole
kulák interakcióját követő felsőlégúti 
gyulladással jellemezhető elváltozás. 
A m orbiditási m utatókat sokszor 
bakteriális fertőzés, alvászavar és 
gyógyszerek okozta kedvezőtlen hatá
sok befolyásolják. A bizonyos évsza
kokhoz kötött, szezonális tünetekkel 
járó „szénanátha” mellett gyakori a 
perenniális forma, amely egész évben 
vagy az év több, m int kilenc hónapjá
ban naponta legalább kétórás pana
szokkal jár. Asthmás, atópiás derm ati
tises egyén esetében -  főleg egyes csa
ládokban -  gyakran fordul elő az al
lergiás rhinitis. Klinikuma igen válto
zatos, az enyhétől az egészséget sú
lyosan károsítóig. Prevalenciája 10 és 
20% között mozog. Eurázsia és Észak- 
Amerika mérsékelt égövi területein, 
ahol nagymennyiségű pollen és gom

baspóra található a levegőben, sűrűn 
előforduló megbetegedésnek számít. 
Incidenciája világszerte emelkedik, a 
növekedés a fejlett ipari országokban 
meredekebb, lényeges nemi vagy faji 
különbségek nem észlelhetők. Le
folyása sokszor alakul tipikusan, ami
kor a betegség a m ásodik-harm adik 
évtizedben tetőzik, de első jelentkezé
se lehet csecsemő-, vagy felnőttkor
ban egyaránt. Sokszor társul asthmá- 
val és sinusitissel, nemegyszer családi 
halm ozódást is mutat, káros hatásai 
több fronton is érezhetők. Nehezen 
elviselhető tünetek, gyógyszerfo
gyasztás, alvászavarok, tanulási és 
munkaképesség-csökkenés. A nyil
vánvaló genetikai predisponáló té
nyezők ellenére az allergiás beteg
ségek egyik formája sem örökölhető. 
Fentiek mellett az allergénexpozíció 
fajtája és mértéke, valamint számos 
egyéb külső faktor -  pl. vírusinfekció 
-  befolyásolhatja a megjelenést, 
amely 13%, ha egyik szülő sem aller
giás, 30%, ha az egyik és 50%, ha 
m indkettő atópiás.

Differenciáldiagnosztikai szem
pontból fontosak az anatómiai is
meretek. Az orrbem enettől az alveo- 
lusokig terjedő szakasz teljes légúti 
rezisztenciájának 50%-a az ún. valve- 
areában képződik, amely az orrüreg 
legszűkebb része a limen nasi vidé
kén. A csillószőrös hengerhámmal 
fedett nyálkahártya alapvető funkció
kat tölt be a belégzett levegő párásí
tásával, temperálásával és a mucoci- 
liaris transzporttal. Ugyancsak igen 
fontos szerep jut a submucosus elhe
lyezkedésű cavernosus sinusoid rend
szernek -  más néven erektilis testek
nek - ,  amelynek vérteltségi állapota 
határozza meg döntő mértékben az 
orrnyálkahártya duzzadtsági (con- 
gestiós) állapotát, ezáltal közvetlenül 
befolyásolja a nazális légáramlást. A 
két orrfél vérteltségi állapota és ezál
tal az átáram lás ritm usosan és ellen
tétesen változik -  létrehozva a nazális 
ciklust -  mialatt a teljes nazális rezisz
tencia változatlan. Fenti funkciókat a 
szekretoros tevékenységgel együtt az 
orrnyálkahártya gazdag afferentáció- 
ja, szimpatikus, paraszimpatikus és 
peptiderg beidegzése teszi lehetővé. A 
szaglóhám igen rejtett elhelyezkedé
séből következik, hogy gátolt orrlég
zés esetén a szaglás nagymértékben 
romlik. Az allergiás rhinitist kiváltó 
ágensek döntő m értékben 5-70 pm 
nagyságú, 10-100 kd molekulasúlyú
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aeroallergének, ritkán azonban a táp
csatornába bejutó antigének is okoz
hatják. A virágzó növényeknek csak 
egy töredéke szélbeporzású és ezek 
közül is csak néhány vált ki pollenó- 
zist. A jellegzetesen kicsiny, jellegte
len, nagyszámú virágok mindig -  kö
vetkezetes sorrendben -  ugyanazon 
évszakban jelennek meg a pollensze
zonon belül. Az évszakonként jelent
kező tünetek rendszerint pollenózisra 
utalnak, de a tavasszal és ősszel tetőző 
vírusos megbetegedések könnyen 
okozhatnak zavart a diagnózis terüle
tén. Gyakran m ár a fák lombba boru
lása előtt megjelennek a fapollenek, 
melyek különböző utcai vagy erdei 
fajtákból származnak: tölgy, szil, nyír, 
éger, kőris. A feltűnő virágzatokból vi
szont szinte alig kerül pollen a leve
gőbe. Észak-Amerika és Eurázsia 
nagy részében a fák után a füvek pol- 
linálnak, jellegzetes képviselőjük a 
perje-, és komócsin-félék. Nyár végén 
és ősszel a gyomok következnek, ame
lyek közül a parlagfű kiemelkedő je
lentőségű. Igen elterjedt, óriási pol
lentermelésű növény, melynek átlagos 
napi légköri pollenkoncentrációja 
m eghaladhatja az 1000/m3-es értéket. 
Sárgadinnye fogyasztásakor orális al
lergia szindróma léphet fel parlagfű
érzékeny betegekben.

A légúti allergének következő cso
portját a gombák képezik, melyek 
„szezonja” átível a pollenszezonon. A 
korhadt, elhalt növényi szaprofiták 
közül a legjelentősebbek a Cladospo- 
rium -, Altenatira-, Penicillium- és As- 
pergillus-fajok. A szabadban elsősor
ban terménybetakarításkor, gereblyé- 
zéskor, fűnyírás kapcsán fordul elő al- 
lergénexpozíció, de ezektől függetle
nül is előfordulhat. A lakásba kívülről 
ju tnak be a gombaspórák, de nagy hi
degben a benti allergénmennyiség a 
páratartalom  függvénye. A szobanö
vények ebből a szempontból nem je
lentenek fokozott veszélyt. A sörben, 
pékárukban és bizonyos ételekben ta 
lálható élesztők megítélése ellent
mondásos. A sör és bor fogyasztását 
sokszor követő rhinitises tünetekért 
valószínűleg inkább -  a fermentáció 
során keletkezett -  biogén aminok és 
aromatikus anyagok a felelősek. 
Ugyancsak nem  bizonyított az össze
függés az egyes élelmiszerekben al
kalmazott élesztők és a Candida albi
cans érzékenység között sem. Egy
értelműen elfogadott, hogy a házipor 
legfőbb allergénjei az atkák, melyek

az ágyneműben, szőnyegben, bú tor
kárpitban élnek, emberi hámfosz
lányokkal táplálkoznak és szaporo
dásukhoz magas páratartalom  szük
séges. Az állati eredetű allergének 
okozta rhinitis mindenhol igen nehe
zen befolyásolható, sokszor intenzív 
panaszokat vált ki. Az allergénforrás 
többféle lehet (állati szőr, hám, 
vizelet, nyál), sokszor egy fajon belül 
az allergének mikroaeroszolt képez
nek. Egészségügyi dolgozók és be
tegek latex okozta bőr és felsőlégúti 
tünetei egyre nagyobb jelentőséget 
kapnak csakúgy, mint az megelőzési 
lehetőségei. A világ nagyvárosaiban 
az asthma egyik jelentős allergénfor- 
rása a svábbogár. A foglalkozási be
tegségek között is egyre nagyobb 
számban fordul elő allergiás eredetű: 
trágyázás, az állatok gondozása és 
etetése kapcsán növényi magvak és 
magpor; psyllium mag az egészség
ügyben (laxativum); gombák; plati
nasók és fenilmercurid vegyületek. Az 
élelmiszerekkel -  kagylók, rákok, dió 
-  kapcsolatos allergiás elváltozások 
általában urticaria vagy anafilaxia 
képében jelentkeznek. A krónikus 
rhinitises panaszok és az élelmiszerek 
provokálta atópiás mechanizmus 
összefüggései sokszor nem bizonyí
tottak. A bőrtesztnek van ugyan 
értéke, bizonyító ereje azonban csak 
az objektivizált diétának és a piaceb o- 
kontrollos kettősvak provokációs 
vizsgálatnak van. Az erős, fűszeres 
ételek kapcsán észlelhető tünetek 
paraszimpatikus reflexekkel mag
yarázhatók.

Patofiziológia: A behatoló allergén 
az antigén-prezentáló sejtek közre
működésével a T-sejtrendszer aktivá- 
ciójához vezet. Ezt követően a Tlu-tí- 
pusú interleukinek -  IL-4 és IL-13 -  
hatására beindul a B-sejtek Ig-E-szin- 
tézise, utóbbiak pedig a célsejtek fel
színi receptoraihoz kötődnek. A ba- 
sofil- és hízósejtekből az ism ert me- 
diátorok tömege szabadul fel és a cél
szervek direkt és indirekt ingerlésével 
váltja ki a rhinitis klinikai tünet
együttesét. A hisztamin mellett fontos 
mediátorok a prosztaglandinok, trip- 
táz, heparin, vérlemezke-aktiváló fak
tor, heparin és számos citokin. A klasz- 
szikus m ediátorok mellett több neu- 
ropeptidnek is -  sokszor ugyan spe
kulatív jellegű -  szerepet tulajdoníta
nak az allergiás és nem allergiás rhi- 
nitisben (CGRP, VIP, SP, NPY). Az al- 
lergénbehatást követő azonnali reak

ció számos klinikai jelenséget nem 
magyaráz meg kellő mélységben, 
ezért a kutatások középpontjába a ko
rai reakciókat órákkal követő ún. 
késői fázis került. Utóbbi klinikum ára 
jellemző a gátolt orrlégzés, az eosino- 
phil-sejtes beszűrődés és számos, a 
gyulladásban résztvevő m ediátor- 
anyag termelése és megjelenése. Az 
eosinophil sejtek szövetkárosító cito- 
toxikus anyagokat -  neurotoxinok, 
peroxidázok, citokinek stb. -  term el
nek és választanak ki. A T-sejtek 
központi, meghatározó szerepe bizo
nyított: a Th2-sejtekből származó IL-4 
és IL-5 irányítja a B-sejtek IgE-szin- 
tézisét, az eosinophil-migrációt és ak
tívádét. Ugyancsak az IL-4-hez kötött 
a differenciálatlan Th-sejtek Th2-es 
funkciójának aktiválása a Thi-essel 
szemben. Feltételezhetően az im m un
terápia is ilyen úton fejti ki hatását. A 
lezajlott kisgyermekkori infekciók 
hatására erősödik a Thi-es im m un
válasz, amely -  a fertőző betegségek 
visszaszorításával és a javult immu- 
nizációval együtt -  magyarázhatja a 
fejlett országokban az allergiás m eg
betegedések terén tapasztalható 
emelkedő incidenciát. Kiemelendő 
még az adhéziós molekularendszer 
szerepe a gyulladásban résztvevő sej
tek m igrációjában és aktivációjában. 
Az epithelsejtek barrier funkciójuk 
mellett aktív mediátortermelésel is 
részesei a gyulladásos folyamatnak. A 
késői fázis jellegzetessége még a telí- 
tődési jelenség, amely a specifikus és 
nem specifikus allergénekre adott fo
kozott reakciót jelent.

A szezonális pollenkiáramlással 
egyidőben megjelenő jellegzetes kli
nikai tünetek valószínűsítik az aller
giás rhinitist. Perenniális form ában 
azonban szükséges a pontos anam- 
nézis, a fizikai vizsgálat, az allergia
vizsgálatok és a képalkotó eljárások, 
amelyek nélkül a differenciáldiag
nózis -  orrpolip, sinusitis, orrsövény- 
ferdülés, tum or, idegentest, nem al
lergiás rhinitis -  lehetetlen. Az orr- 
tükri kép nem specifikus allergiás 
rhinitisben.

Az allergiás rhinitis diagnózisa 
bőrteszttel és a kérdéses specifikus 
IgE kimutatásával erősíthető meg. 
Többféle bőrteszt ismeretes, a gya
korlatban az epicutan és a prick- 
tesztek használatosak, mivel bizton
ságosak, gyorsak, olcsók. Pozitív és 
negatív kontroll alkalmazása mindig 
szükséges és ismerni kell az álpozitív
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és álnegatív reakciók jelentőségét. 
A standardizált oldatokkal a pollenek 
sokkal jobban vizsgálhatók, m int az 
étel-, és ipari allergének, melyek ese
tében csak nem standardizált kivo
natokkal rendelkezünk. A szérum 
specifikus IgE-tartalma in vitro m ód
szerekkel jól mérhető. Értékei jól kor
relálnak a bőrteszt eredményeivel, 
különösen, ha utóbbi erősen pozitív 
vagy negatív. Általában azonban a 
bőrteszt érzékenyebb módszer, m int 
az em lített szérumvizsgálatok. A szé
rum  össz-IgE-szint csak 50-60%-ban 
pozitív, így ez a vizsgálat sem tekint
hető specifikusnak, az orrkenet és a 
szérum  eosinophil-számmal együtt.

A kezelési stratégia alapja az aller- 
génkerülés és allergénmentesítés. Pol
len esetében szűrők, kondicionálók 
alkalmazása segíthet. A lakás páratar
talm ának csökkentése és optim ali
zálása elősegíti a gombák és atkák 
szaporodásának visszaszorítását. A 
gom bák ism ert és gyakori megtele- 
pedési helyeinek rendszeres tisztítása 
szintén alapvető fontosságú. Számos 
egyéb intézkedés mellett az ágynem ű 
és a m atrac speciális huzattal vonható 
be az akták távoltartása céljából, 
m ennyiségük -  hasonlóan a gom bák
hoz -  kémiai úton csökkenthető.

A gyógyszeres kezelésben leggyak
rabban a nem szedáló EE-receptor 
antagonista antihisztaminok kerül
nek alkalmazásra, amelyek kiválóan 
m érséklik a korai tüneteket a gátolt 
orrlégzés kivételével. A jellemzően 
orrlégzési nehezítettséggel járó pe- 
renniális rhinitisben kevésbé hatáso
sak. E hiányossága miatt gyakran 
kom binálják az orrnyálkahártya duz
zanatát mérséklő a-adrenoceptor 
agonista vegyületekkel -  pseudoefed- 
rin, fenilpropanolamin - ,  amelyek a 
cavernosus sinusoidok vérteltségét 
csökkentik. A szisztémás alkalmazás 
során a farmakológiai hatás nem 
kívánt helyeken is létrejön, valamint 
számos mellékhatással is számolni 
kell (hypertonia, arrhythm ia, psy
chosis, glaucoma, vizelési és emész
tési zavarok). A gyorsabb és teljesebb 
hatással járó -  7-10 napnál további -  
helyi alkalmazásnak azonban gátat 
szab a rhinitis medicamentosa kiala
kulásának veszélye. A lokálisan ada
golható kromoglikát -  mely a legke
vesebb mellékhatással járó antialler- 
gikum -  hatáserősségben az antihiszta- 
minokkal vetekszik, de nem éri el a 
szteroidok nyújtotta lehetőségeket az

allergiás rhinitis kezelésében. A keze
lést a pollenszezon előtt kell elkezdeni. 
Az allergiás rhinitis leghatásosabb 
gyógyszerei a glukokortikoidok. Helyi
leg alkalmazva a szteroidok jól ismert 
szisztémás mellékhatásai elkerülhetők, 
a panaszokat pedig hasonló vagy sok
szor nagyobb mértékben képesek be
folyásolni. A ritkán tapasztalható loká
lis irritatív jelektől függően hosszútávú 
kezelés is lehetséges. A conjunctivitises 
tünetek kiegészítő kezelésére szükség 
lehet. Pontos diagnózis esetén, helyesen 
alkalmazva 90%-ban képes a panaszo
kat befolyásolni. Szisztémás szteroid 
kezelésre -  9-10 napos rövid kúra for
májában -  kivételes eseteken kerül 
csak sor. Az évenkénti szisztémás ke
zelés, az injekciós depotkészítmények 
és az intranazális injekciós kezelés 
ellenjavallt. Bizonyos esetekben ered
ménnyel alkalmazható a lokális iprat
ropium bromid és az orrzuhany. A 
gyógyszeres kezelésre nem kellő m ér
tékben reagáló betegek jól megváloga
tott eseteiben -  gyakorlott specialista 
kezében -  jó eredmények érhetők el 
immunterápiával. A mellékhatások 
kockázata, a gyógyszeres kezelés ered
ménye és évenkénti időtartama, a re
leváns allergének száma és milyensége, 
valamint a beteg compliance fontos 
tényezők az immunterápia mérlegelé
sében. A sebészi módszereknek limitált 
szerepük van az allergiás rhinitis keze
lésében és csak arra szorítkozhatnak, 
hogy a strukturális eltérések megoldá
sával nagyobb teret adjanak a helyi 
terápia számára. Abban az esetben, ha 
az indikált kezelés -  akár kezdeti ered
mények után -  sikertelen, fül-orr-gégé- 
szeti, amennyiben pedig allergénkuta- 
tás szükséges vagy szövődményes al
lergiás betegséggel állunk szemben, 
allergológiai konzílium javasolt.

Hirschberg Andor dr.

A llergén  csökkentés szűrős p o rsz ív ó 
val és ágytakaróval, van der Heide, S. 
és m tsai (Univ. Hosp. Groningen): Eur. 
Respir.J., 1998,10,1217.

A túlérzékeny gyermekek 80%-ában 
közrejátszik az atka-allergén a tüne
tek felléptében. A magaslati tartózko
dás ezért is kedvező. Az allergén eltá
volítás sokféle módozatát gyakorolják 
(szobaállatok, öreg m atracok, öreg 
kárpitok eltávolítása, sima és jól tisz
títható -  nem textil -  padlóborítás,

száraz levegő, szellőztetés, allergén 
számára átjárhatatlan ágy- és párna
huzat stb.), a közlemények szerint 
azonban csekély hatásossággal a tü 
netekre (Allergy, 1991, 46, 594-600, 
Respir. Med., 1994,88, 771-776).

Az új, szűrőkkel ellátott porszívók 
további előrelépést ígérnek.

45 enyhe asztmás, atka és macska
szőr iránt, valamint sokuk pollenekre 
is túlérzékeny fiatal felnőtt 6 hónapos, 
random, kettősvak kísérletben az ott
honaikban a nappali és a hálószo
bában is aktív légtisztítót használt (15 
fő), másik 15-nél placebo légtisztító 
volt, de allergénmentesítő ágytakaró, 
a harm adik 15-nél aktív légszűrő és 
ágytakaró is. A Philips HR 4320 és 
4330 típusú készülékben egy durva 
előszűrő, majd Rota-filter, majd 
HEPA-szűrő az 1 pm -nél kisebb ré
szecskéket is kiszűri. A placebo-gépe- 
ken nem volt szűrő, de a belátás elleni 
fedőréteg is némiképpen szűrőként 
működött. Az ágytakaró ACbTM (Al
lergy Control Products Inc., Ridgen- 
field, USA) típusú volt, fél éven ke
resztül nem  távolították el.

A kezdetkor, majd a 3. és 6. hónap
ban kettősszűrős porszívóval mintát 
gyűjtöttek mindegyik otthonból, kü
lön az ágyból, Phadezym-RAST kittel 
az atka és macska-allergének meg
határozására.

Az ágytakaró jelentősen csökken
tette mind a házipor, mind a macska- 
allergén mennyiségét. A légtisztító szű
rőin a lakószobákban 2,42, illetve 1,91, 
a hálókban 1,32, illetve 1,08 g por akadt 
fenn a kezdeti, illetve a hathónapos 
vizsgálatkor. Ahol dohányoztak, a 
HEPA szűrőn kétszer annyi részecske 
akadt fenn. Az atka-allergén nagyrészét 
az előszűrő kiszűrte, a HEPA szűrőn 
30%-ban nem is találtak m ár allergént, 
a macska-allergén azonban mindhá
rom szűrőn fellelhető volt.

A hisztam in provokációs teszt 6 
hónap után a 45 személyen együttvé
ve javulást m utatott ki. A csak légtisz- 
títós csoportban nem változott, a 
légszűrő plusz ágytakaró csoportban 
javult a legfeltűnőbben -  azonban ez 
csak 6-ról 8.m g/m l-nyi változást je
lentett. Azon személyek provokációs 
teszteredménye javult a legnagyobb 
mértékben, akik a tisztító plusz taka
ró csoportba tartoztak, akiknél textil 
padlófedés volt, akik macskát tarto t
tak és akiknél leginkább csökkent az 
atka-allergén a lakásban.

A peak flow értékek szóródása
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csekély m értékben javult, ennek m ér
téke a filterekben felfogott porral 
arányos. Az eozinofil sejtszám csök
kenő tendenciát mutatott, az össz-IgE 
csak a csak-takaró csoportban csök
kent.

Az eddigi -  nem  sok -  légszűrő 
vizsgálat (J. Allerg. Clin. Immunok, 
1994, 94, 413.) szerint hiányzik a szo
ros kapcsolat a a szűrőhasználat és az 
asztma klinikum között. Csak ezek 
használata nem  elég a tünetm entes
séghez, mégha bizonyítottan fel is fog
nak sok antigént és egyéb légszeny- 
nyezőt és bár csekély, de igazolható 
hozzájárulást jelentenek a javuláshoz.

Apor Péter dr.

Szerzett immundefektus 
(AIDS)

A z A ID S-therapiában van áttörés, de 
n em  a gyerm ekek  esetében . Meijer 
Van Putten, J. B., Ned. Tijdschr. Gene- 
esk., 1997,141,1882.

Az USA-ban 10 közül 9 gyermek a 
szülésnél az anyjától fertőződik. Bár 
ism ert a fertőzés ideje, a coctail thera
pia mégsem függ a szülés idejétől. A 
gyógyszerek a Zidovudinen kívül 
ugyanis nincsenek jóváhagyva a gyer
mekek esetében (The New York Ti
mes, szeptember 8.). Dr. Arthur Am
m ann, az American Foundation for 
AIDS Research elnöke tragikusnak 
találja a gyermekek kezelését.

Jelenleg legjobb hatású a coctail 
gyógyszerkeverék, melynek optimális 
hatása a minél előbbi használatnál 
jelentkezik. Amman: „Betegeink kö 
zül náluk tudjuk csak pontosan, m i
kor fertőződtek meg, és heteken belül 
mégsem tudjuk megkezdeni kezelé
süket. Csak klinikailag kivizsgáltak 
kaphatnak HIV-fertőzésnél több 
gyógyszert, de gyermekek nem a fel
nőttek miniatűrváltozatai, ellenálló 
rendszerük még éretlen és lényegesen 
különbözik a védekezésük.”

A vírusrészecskék száma, a „viral 
load” gyakran extrém nagy, így a 
gyógyszereket is nagyobb adagban 
kell adagolni, emellett a protease- 
gátlók gyermekeknél még bizonyta
lanok, főleg felnőtteknél vizsgálták 
ezeket, emellett a hozzáértők az ada
gokat sem ism erik eléggé: túl sok 
gyógyszer m aradandó bajt okozhat, 
túl kevésnél m utálódik a HIV-törzs és

az eset kezelhetetlenné válik. Gyakran 
a gyógyszer íze, keserűsége m iatt nem 
nyelik le a gyermekek. Dr. Andrew 
Wiznia szerint, aki a Pediatria AIDS- 
therapia vezetője a New York-i Bronx 
Lebanon Hospital Centernél, olyan az 
íze, -  a gyermekek elmondása alapján 
-  mint a „tehénszarnak” és szaga 
olyan, mint a „romlott tojásoké”, ezért 
inkább Ritonvirt ad, mely 43%-ban 
alkoholból áll és mentaízű. Wiznia 
szerint „éget, m int a whisky”, gyer
mekeknél ajánlja pindasajttal való 
adását és tejes csokoládéval lehet 
leöblíteni az utóízt.

Ironikus, hogy mindez az USA-ban 
történik, miközben a HIV-vel szüle
tettek száma folyamatosan csökken, 
m ert a HIV-vel fertőzött anyák hasz
nálják a Zidovudint és azóta a HIV- 
pozitív gyermekek száma 2000-ről 
500-ra csökkent; az amerikai autoritá
sok csökkenteni akarják az AIDS el
leni kezelést a gyermekeknél. De a 
vizsgálatok közben sokat drágultak, 
ez még jobban késlelteti a gyerm e
keknek szánt segély kiutalását.

Ribiczey Sándor dr.

H iányos A ID S-therapia. Meijer Van 
Putten, J. B., Ned Tijdschr. Geneesk.,
1997,141, 1547.

Bár az AIDS halálozásának görbéje 
állandó csökkenést mutat (a The New 
York Times júl. 15-én 1996 első 9 hó
napjában 19%-os csökkenést jelzett 
1995 hasonló idejéhez képest), az 
amerikai kutatók nem optim isták a 
HÍV rezisztencia tekintetében (Science, 
1997, 277, 32-33.). Egymás után m u
tatták ki, hogy a HÍV megzabolázása a 
legerősebb gyógyszerkombinációk
kal sem bizonyult sikeresnek.

Az egyik HÍV megbeszélés szer
vezője John Mellors szerint a therapia 
több okból nem  sikerült: A fertőzöt
tek be fogják látni, hogy nincsen ki
látásuk túlzott sikerre „az inga vissza 
is fordulhat”. Sok esetben azért nem  
sikeres a gyógyítás, m ert a betegek 
nem tudják, vagy nem akarják be
szedni a napi tucatnyi gyógyszert, de 
beszedésük ellenére sem lehet telje
sen elnyomni a vírus replicatióját s 
így rezisztens m utánsok is előállhat
nak. Egyes vizsgálók a m últ évben 
HIV-vírustól teljesen megszabadí- 
tottnak vélt eseteken a jelenlegi, még 
érzékenyebb vizsgálattal találtak gya

nús jeleket. Orvosok és betegek meg
állapíthatták, hogy a „nem m érhető 
nem egyenlő nullával”. Az AIDS 
szakértők szerint egyre több betegnél 
előfordul, hogy rezisztencia jelent
kezik a protease bénítókkal szemben, 
ezeknél csak teljesen új hatásm ód lesz 
eredményes. Az utrechti egyetemről 
származó Charles Boucher szerint, 
aki szintén a symposion szervezője, 
jelenleg nem ism ert az ilyen szer és 
nagy bajt fog okozni, ha 3-4 év alatt 
nem fedezik fel a hatásos anyagot. A 
mostani kezelés hihetetlen előreha
ladást jelent az eddigiekhez képest, de 
a HÍV végleges legyőzéséhez nem  ele
gendő.

Ribiczey Sándor dr.

H IV/AIDS felü gyeletnél a k eze lés  fe l
ügyeletére kell beállan i. Termoshui- 
zen, F. és Houweling, H. (Bilthoven): 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1997, 141, 
1928.

Nemrégiben Franciaországban jelen
tősen csökkent az AIDS bejelentett 
esetek száma és az új AIDS esetek 
1996 utolsó harm adában. A fejlő
dést annak tulajdonítják, hogy nagy 
mennyiségben álltak rendelkezésre a 
HIV-fertőzés elleni kombinációs the- 
rapiák, melyeket még az AIDS diag
nózis megállapítása előtt kell bevetni. 
Hollandiában is, 1996-tól kezdve a 
„revers transcriptase bénítok és a 
proteasegátlók” bevezetésével erősen 
megjavították a gyógyeredményeket.

Az inkubációs idő meghosszabbí
tásával, 1996 második felétől kezdve 
az AIDS-betegek csökkenése várható, 
függetlenül az epidemiológiai fejlő
déstől. A jelentett AIDS-betegek szá
ma a rijswijki felügyelet szerint Hol
landiában 1996-ban 11,3%-kal, 1997- 
es számokhoz képest 37,9%-kal csök
kent. A legfontosabb kockázati cso
portok között nem egyenletes a csök
kenés: homo/biszexuális férfiak kö
zött 53% a csökkenés, 42,3% az iv. 
drogosok között és 6,1% a hetero
szexuális férfiaknál és nőknél.

A heteroszexuális személyek közül 
különbségek voltak a holland állam 
polgárságú és idegen állam polgársá
gú személyek között, a holland állam 
polgároknál 20,9% volt a csökkenés, a 
külföldi állampolgároknál 5,4%-kal 
nőtt a számuk 1996 első félévében. A 
heteroszexuális férfiak és nők 1997 el
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ső félévében majdnem 37%-a az 
összes bejelentéseknek, 46% a ho- 
mo/biszexuális férfiak és 11% az iv. 
drogosok száma. (Ezek a szám ok 1996 
első felében 24%, 61% és 11% voltak.)

Az AIDS-kezelés előtt az epidem io
lógiai eredmények összehasonlítása 
közvetlenül nem lehetséges. Az 1996- 
os eredmények már mutatják, hogy az 
új homo/biszexuális férfiak és az iv.- 
ás dorogosok száma 1996. július óta 
stabilizálódik, alacsonyabb nívón, a 
heteroszexuálisok száma viszont ál
landósult, melyet az állandósult be
vándorlás okozott, az endem iás or
szágokból jövő AIDS-betegek által. 
Úgy látszik, a homo/biszexuális fér
fiak és az iv. drogosok gyógyulása 
hatásosabbá vált a m egjavult pre- 
AIDS-kezelés által. A heteroszexuá
lisok közötti csekélyebb javulást m a
gyarázhatja, hogy a jelzett kom biná
ciós th. kevésbé került bevetésre az 
olyan HIV-fertőzöttek között, akik 
nem  voltak holland állampolgárok. 
Ezenkívül a heteroszexuálisok több
nyire nem  ismerik a HÍV státusukat. 
A HIV-járvány rekonstrukciójánál, a 
homo/biszexuális férfiak visszaszá- 
m ításánál, mely a bejelentéseken ala
pul, az AIDS incidentia megfeleződik 
1992 óta 2000-re. A fejlődése a th. ja
vulása hozta létre és a HÍV esetek 
felügyeletének köszönhető.

Ribiczey Sándor dr.

Élve gyen gített A ID S-vírus lehet, 
h o g y  ha lá los. Meijer Van Putten, J. B., 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1997, 141, 
2139.

Az am erikai orvosoknak az a terve, 
hogy saját magukat próbaként ren
delkezésre bocsátják egy AIDS-vacci- 
na kereséséhez, nagy m egütközést 
kellett. A Ronald Desrosiers által elő
állított vaccina élőben gyengített 
AIDS-vírus, mely nélkülözi a szapo
rodásához szükséges nef-gént. A viro- 
lógusoknak egy csoportja tú l korai
nak tartja  a kísérletet, és a Paroolban, 
az Akadémiai Orvosi Centrum  nevé
ben mondja: „Nagyon b á to rnak  tar
tom  azt az 50 embert, akik segíteni 
akarnak, de én nem m erészelném  ezt 
tenni.” A berlini egyetemi tanár, Rein
hard  Kurt a Robert Koch Intézettől, 
öngyilkos kommandónak nevezi a 
dolgot és rámutat, hogy a k ísérlet egy 
csonka vírussal történne, m ely az ál

latok AIDS-vírusának felel meg és im- 
munológiailag gyengített állatokat és 
fiatal egyedeket mégis csak AIDS-sal 
betegít meg; az önkísérletet embernél 
túl korainak tartja (Süddeutsche Zei
tung, szept. 24.). A belga lap, De M or
gen, szept. 23-án írja, hogy a leuveni 
virológus, Jan Desmyter szerint is túl 
korai lenne az adagot emberbe fecs
kendezni. „A gyengített vírus évek 
múlva felüti a fejét és önálló betegség
okozóként szerepelhet. Idő múltával 
aztán AIDS keletkezhet. Inkább m a
radjunk a biztosnak ígérkező vacciná- 
nál.” Az orvostanárok még sötétebben 
látnak. A Science-ben nyilatkozik dr. 
Ruth Ruprecht a bostoni Dana Färber 
Cancer Institute-től (1997, 278,
24-25.), hogy egy még gyengébb 3 
SIV vírusvariáns, mint a nef-vírus, az 
állatok negyedében szaporodóképes. 
Lehetséges, hogy az állatok fertőzését 
ez a m ásként támadó pathogén vírus 
okozta. Még nem  tudni, hogy mi tette 
a törzset ism ét virulenssé. Ruprecht a 
küszöbhypothesisével összefoglalta 
az eddigi ismereteket. Szerinte a 
gyengített vírus annyira elszaporod
hat, hogy immunreakciót okozva be
tegséget okozhat. A poliovírusnál ta
pasztalható a pathogénné válás. Des
rosiers beism eri, hogy vannak prob
lémák, de létezik egy középút. Az em 
bert azonban nem szabad kitenni a 
kockázatnak. Inkább tovább kell a ví
rust gyengíteni, bár teljes ártalm at
lanságot sohasem lehet elérni. Embe
reknek beadva mindig lesznek kivéte
lek.

Ribiczey Sándor dr.

Terápiás kérdések

A „H yp ertension  O ptim al Treat
m ent” (H O T), tanulm ány. 12 h ón ap os  
kezelési eredm ények  az életkor függ
vényében . Kolloch, R. E. és Rahn, K. H. 
(Med. Kiin., Krankenanstalten Gilead, 
Akad. Lehrkrankenhaus der Univ. 
Münster, Burgsteig 13, D-33617
Bielefeld, Deutschland): Dtsch. Med. 
Wschr., 1998,124, 1.

A HOT betűkkel rövidített hypertonia 
optimális kezeléséről szóló m ultina
cionális (27 országból) tanulmány 
19193 random izált, enyhébb hyper- 
toniás beteget foglal magában, a tanul
mány célkitűzéseiről és a korai ered
ményekről szóló közlemények a Blood 
Pressure cím ű és 1992-ben indított új

folyóiratban jelentek meg (Ref.: sajnos, 
információim szerint hazánkba nem 
jár ez a folyóirat.) A tanulmányban 
Németország 591 résztvevő hellyel és 
4672 beteggel szerepel, mint ahogyan 
ez jelen cikkből megtudható.

A vizsgálatban olyan hypertoniás 
betegek vettek részt, akiknek életkora 
50-80 év közötti, diastolés vérnyomá
suk 115 Hgmm-nél nem magasabb. 
Alapgyógyszerelésre a calciumcsator- 
na-bénító Felodipint használták napi 
egyszeri 5 mg-os adagban. A kezelés 
célja az volt, hogy milyen feltételek 
mellett csökken a diastolés vérnyo
más 90, 85 vagy 80 Hgm m  alá. 
Amennyiben a napi 5 mg-os Felodi- 
pinnel nem  sikerült ezen értékek va
lamelyikét elérni, hasonlóan kis ada- 
gú ß-blockoloval vagy ACE-gátlókkal 
történt kiegészítés. Ha a célvérnyo
mást így sem sikerült elérni, harm a
dik lépcsőben a Felodipin adagját 10 
mg-ra emelték. A negyedik fokozat
ban megemelték a ß-blockolo vagy az 
ACE-gátlók adagját és amennyiben 
még így sem érték el a kívánt diastoles 
vérnyomás értéket, a szerekhez thi- 
azid-diureticum ot adtak.

Jelen tanulmányban a résztvevő be
tegeket 2 csoportra osztották: a kor
határ 65 év volt, az ennél fiatalabbak 
kétszer többen voltak, mint az időseb
bek. A beszámoló 1 éves megfigyelé
sekről szól. Tulajdonképpen a kívánt 
diastolés vérnyomás értékeket mind
három csoportban elérték. 90 Hgmm 
alatt átlagosan 20 ± 7  Hgmm-es, 85 
Hgmm alatt 22 ± 7  Hgmm-es és 80 
Hgmm alatt 24 ± 7  Hgmm-es csökke
nést észleltek. A systolés vérnyomás 
ugyanilyen vonatkozásban 26 ± 15 
Hgmm-t, 28 ±15 és 30 ±16 Hgmm-t 
csökkent. Az 1 éves megfigyelés után a 
kitűzött vérnyomáscsökkenést 90 
Hgmm alá 84%-ban, 85 Hgmm alá 
72%-ban és 80 Hgmm alá 57%-ban si
került elérni. A 65 éven felüli hyper- 
toniások esetében ezek az arányok ma
gasabbak voltak: 86%, 76% és 61%. A 
gyógyszerek szedését a betegek élet
kortól függetlenül jól tűrték, csak a 
perifériásán jelentkező oedema és a 
köhögés volt 1%-nál magasabb. 1 évvel 
az indulás után a betegeknek 88%-a 
kapta ugyanazt a kezelést (döntően 
Felodipint).

Iványi János dr.

A téves és h elyes in d ikációválasztás a 
h yperton ia  gyógyszeres kezelésének
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k iértékeléséb en . Grobbee, D. E. (Ju
lius Centre for Patient Oriented Re
search, Utrecht University Medical 
School, Academic Hospital, PO Box 
80035,3508 TA Utrecht, Netherlands): 
BMJ,1997,315, 1151.

A hatékony kezelés kiválasztását leg
inkább a random izált kontrollált kli
nikai vizsgálatok eredményei alapján 
tehetjük meg, ezen vizsgálatok képet 
adnak a betegcsoportok alapprognó
zisának terápia hatására bekövetkező 
változásáról is. A nem randomizált 
vizsgálati eredmények nem validál- 
hatók. A különböző kezelési straté
giák összehasonlítása ezért csak fenn
tartásokkal fogadható el.

Az orvos felírja a betegének az álta
la legmegfelelőbbnek ítélt gyógyszert. 
Két azonos betegségben szenvedő be
teg esetén eltérő lehet a gyógyszer
választás, a prognózis lehet jobb, ha
sonló, de rosszabb is. A megfigyelés, a 
tapasztalaton alapuló kezelés sok
szor helytelen indikációban történő 
gyógyszeralkalmazáshoz vezethet.

A nem  randomizált vizsgálatok 
eredményei a mindennapok gyakor
latába ültetve elősegítik a helytelen 
indikációban történő alkalmazást 
vagy a gyógyszerhatékonyság megíté
lését. Igazán validált következtetése
ket levonni akkor lehet, amikor a ha
sonló indikációjú betegek különböző 
gyógyszeres kezelését egyazon vizs
gálatban hasonlítják össze, illetve a 
jellemző reziduális eltéréseket is fi
gyelembe veszik. Példaként említhető 
Psaty, aki „case-control” analízisében 
egyes antihypertensiv szerek ked
vezőtlen hatását vélte felfedezni az 
angina és myocardialis infarctus rizi
kójára. Az analízisben nem zárta ki a 
téves indikációban történő alkalm a
zás lehetőségét. így a megállapításait 
újra -  és újra, újabb vizsgálatok tükré
ben lehetett csak a klinikum számára 
elfogadhatóvá tenni.

Merlo 1996-ban (BMJ) publikált 
„Antihypertensiv gyógyszerezésben 
részesült idős betegek myocardialis 
infarctus incidenciája” c. cikkében ki
mutatta, hogy azon kezelt hypertoniás 
betegek, akiknek diasztolés vérnyo
mása 90 Hgmm alatt volt, csaknem 
négyszeresére emelkedett az MI rizi
kója, m int a 90 Hgmm feletti értékkel 
rendelkezőkben. A szerző ezért nem 
ajánlja a WHO ajánlásban m eghatá
rozott 90 Hgmm alatti vérnyomás 
normalizálást. Merlo analízisében

nem vett figyelembe számos olyan 
faktort, amely az antihypertensiv 
választást befolyásolja: pl. cerebro
vascularis betegség, hypercholesteri- 
naemia, diabetes, serum Creatinin 
szint, obesitás, dohányzás.

Ism ert a diasztolés vérnyomás vál
tozása és a cardiovascularis esemé
nyek előfordulása közötti összefüg
gést leíró J típusú görbe. A diasztolés 
vérnyomás csökkenése ronthatja a co
ronaria perfusiót és így fokozódik a 
cardiovascularis rizikó. J típusú ösz- 
szefüggést írtak le antihypertensiv 
kezelésben nem részesülteknél is.

A SHEP vizsgálatban idős izolált 
szisztolés hypertoniás betegekben a 
diasztolés vérnyomás értéke 68-77 
Hgmm közöttire adódott, a cardialis 
elhalálozás nem  emelkedett. Idős kor
ban a nagy artériák merevsége m a
gasabb szisztolés és alacsonyabb 
diasztolés nyomással társul. Az arté 
riafal megvastagodása fokozott car
diovascularis rizikót jelent. Az ala
csony diasztolés vérnyomás -  artéria 
merevség -  atherosclerosis kialaku
lásához vezet. Merlo eredménye ezen 
tények ismeretében téves alkalmazási 
javaslatot eredményezhet, hyperto- 
niások stroke és cardialis attackjainak 
elkerülésére továbbra is antihyper
tensiv kezelést kell folytatni.

Együd Ferenc dr.

Toxicománia

Svájcban az in gyen essé vált heroin  
m iatt kevesebb  a bűnözés. Meijer Van 
Putten, J. B., Ned. Tijdschr. Geneesk.,
1997,141, 1546.

Svájcban próbaképpen a drogosok
nak orvosi felügyelet mellett ingyene
sen írnak fel heroint és ezzel elérték, 
hogy kevesebb lett a bűnözés és javult 
a függőségbe kerültek anyagi álla
pota. Emiatt a svájci állam engedé
lyezte a heroin kiszolgáltatását a he
roinistáknak. Hatására a heroinista 
csoportban a bűnözés is csökkent. A 
függőek ezentúl megkapják a heroin
jukat (Neue Züricher Zeitung, júl. 
11.). A kísérletet a zürichi egyetem 
végezte és az előírásban hangsúlyoz
zák, hogy a nagyfokban gyógyszerhez 
kötődőknél kiegészítő kezelésről van 
szó, melyben más megoldás nem  volt 
lehetséges. A heroinos kísérlet az első 
a világon, óvatosan kezdtek hozzá,

csak kis csoportoknál (NRC Handels- 
blad, febr. 18.). 1146 heroinhoz szo
kottnál kezdték meg a kísérletet, köz
ben 350 résztvevő kiesett. Lényeges, 
hogy a súlyosan kötődötteknek több, 
m int a fele más terápiás csoportba 
került és 83 közülük teljes drogelvo
násra került. Ugyanakkor az illegális 
és semi-illegális tevékenység 69%-ról 
19%-ra csökkent. A program ban 
résztvevők nem használtak jóform án 
extra heroint vagy kokaint, de nem  
változtak meg egyéb bódítószerek 
használatában. Halálos túladagolás 
nem történt. Kipróbáltak különböző 
adagolásokat, herointól kevesebb volt 
a mellékhatás, mint a morfintól vagy 
methadontól. A heroincigaretták 
(most próbálják ki Hollandiában) ke
vésbé hatásosak. A Neue Züricher 
Zeitung szerkesztősége örömmel üd 
vözli a heroinadagolást, de figyelmez
tet a komoly következményekre: 
Svájcban egyre több az új droghoz kö
tődő, a droghoz kötődés csökkentése 
állami feladat kell legyen.

Ribiczey Sándor dr.

H eroin k iutalás B elgium ban és N é
m etországban . Meijer Van Putten, J.
B., Ned. Tijdschr. Geneesk., 1997,141, 
2092.

Hollandia és Svájc után, ahol a lakos
ság nagy többsége kívánta a heroin 
kiutalását az idült droghoz szokottak 
részére, most a Neue Züricher Zei
tung szept. 29-i számában megjelent 
cikk szerint a szomszéd államok, 
Belgium és Németország is heroint 
szándékoznak juttatni a droghoz kö
tődőknek. Antwerpeni segítők ingye
nes heroinjuttatást terveznek a követ
kező évben (De Standaard és a De 
Morgen, szept. 30.). Dr. Sven Todts, az 
Antwerpenben települt Free Clinictől, 
úgy gondolja, hogy pár tucat lesz azok 
száma, akiknél a methadon helyette
sítő kúra nem volt hatásos, akik most 
utcai krim inalitásban élnek és rossz 
minőségű heroint vásárolnak és akik 
ezentúl ingyenesen jóm inőségű hero
inhoz juthatnak a krízisközpontok
ban. Ezt a svájci tapasztalatok bizo
nyítják. A genti De Sleutel így látja a 
dolgokat. Methadon adás Belgiumban 
m ár 1995-től be van vezetve, de szigo
rú ellenőrzés mellett. Csak azoknak 
jár ez, akik egy központhoz tartoznak 
és orvosi igazolványuk van a tudom á
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nyos kiértékeléshez. M aartens szerint 
a tudományos kiértékelés nem  tö r
tént meg, ezért a heroinnyújtás csak a 
sikertelen methadon próbálkozás 
után következhet be. „Attól tartok, 
hogy a drogosokat el akarják távolí
tani az utcákról, inkább kevesebb 
m ethadont adnak, hogy megnyug
tassák a közvéleményt, m ert a 
m ethadon nyújtás beletartozik a 
leszoktatási programba.” Egy másik 
névtelen hozzászóló szerint De Sleutel 
becsalogatja az embereket a metha- 
donnal, hogy csoportostul elvezethes
sék őket, túl kis adagokkal dolgoznak, 
hogy sikertelenséget m utathassanak 
ki. De Sleutel szerint arra megy ki a 
dolog, hogy a „Caritas Catholica” ne 
kelljen, hogy megszűnjön. „Ha a 
m ethadon és heroin csődöt m ondana, 
becsukhatnák a boltjukat.” Közben 
M ünchenben az FDP is az ingyenes 
heroinadagolás mellett van, de ez 
ellen tiltakozott az államtitkár. Túl kis 
adagokban adták a methadont, szerin
te az ingyenes heroinadással csak sza
porítják a drogosok számát. Közben a

müncheniek elérték, hogy a hivatali 
helyiségeiket berendezték a herointól 
függőek számára, ahol nyugodtan 
elővehetik fecskendőiket; az orvosok 
itt a fecskendőcserét is be akarják 
vezetni (Süddetsche Zeitung, okt. 7.). A 
Der Spiegel (okt. 6.) svéd mintára be 
akarja vezetni a bíróság által elrendelt 
és 6 hónapig tartó állami leszoktatási 
kúrát. A betegeket bezárnák egy inté
zetbe, mindenesetre a tervezet szerint a 
működtetés negyed milliárd guldenbe 
kerülne.

Ribiczey Sándor dr.

A h o lla n d  droghasználat am erikai 
szem m el nézve. Meijer Van Putten, J. 
B., Ned. Tijdschr. Geneesk., 1997,141, 
2141.

A Science egy drogokhoz való hoz
zászokásról szólós számában (Scien
ce, 1997, 278, 47-51.) ír erről.

Az USA-ban gyakran szerepel úgy 
Hollandia, hogy a lágydrogok adá
sában nagyon engedékeny és jófor
mán legalizálták ezeket. Összehason
lították az USA rendelkezéseit a no r
vég rendeletekkel, ahol épp most 
m entesítették a cannabis használatot 
a törvényhozásban. A szaporodás ha
sonló a hollandihoz és az am erikaiak 
szerint a tiltás eltörlésével m áris több 
lett a lágydrogok használata. A hol
landok sokkal elnézőbbek a drog
használatnál és érdekes m ódon kap
csolják össze a de jure tiltást a de facto 
gyakorlattal. Kérdés továbbá, hogy 
ennek az engedélyezésnek milyen 
hatása lesz a többi drog használatára. 
Kérdés továbbá, hogy a holland m ód
szert alkalmazni lehet-e az USA-ban. 
M indenesetre a jelenlegi droghábo
rúban az USA-ban a nagy pénzügyi
szociális és eü. kiadások talán emel
kedni fognak anélkül, hogy ebbe az 
USA belerendülne.

Ribiczey Sándor dr.

A Springer pavilonban 1998-ban is szeretettel várja a régi és új érdeklődőket Faludy Marian

Kútvölgyi Klinikai Tömb
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Telefon: 155-1122/329 mellék 
Nyitva tartás: naponta 10-től 15 óráig, pénteken 10-től 14 óráig

Kaphatók:
-  magyar nyelvű orvosi szakkönyvek,
-  idegen nyelvű orvosi szakkönyvek rendelésre,
-  Orvosi Hetilap,
-  egészségügyi ismeretterjesztő könyvek.

A Springer utalványok beválthatók.
A rendelést angol és német nyelvű katalógusok segítik.

Helyreigazítás
Az Orvosi Hetilap 1998. febr. 22-i számában a 458. oldalon „A tabletta 35. születésnapja Németországban” címmel megjelent referá
tumban hibásan közöltem, hogy Németországban a magyar Richter Gyógyszergyár által gyártott Anovlar volt az első tabletta.
A tévedésre a Schering gyár managere -  dr. Wenczl Miklós úr - hívta fel figyelmemet, amit ezúton is köszönök.
A helyes szöveg a következő:
A budapesti Richter Gedeon Gyógyszergyárnak kellett volna a világon először hormonális fogamzásgátlót előállítani. Az első euró
pai tablettát pedig a Schering gyár fejlesztette ki Anovlar néven.

Aszódi Imre dr.
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LEVELEK A SZERKESZTŐHÖZ

Angiogenesis, antiangiogenesis

T. Szerkesztőség! Szekanecz Zoltán dr. 
és munkatársai kiváló eredményeket 
értek el a synovium és az érendo- 
thelsejtek molekuláris biológiai köl
csönhatásaival kapcsolatos vizsgála
taik során és a neoangiogenesis folya
m atát igen tanulságosan foglalták 
össze (8). A korlátlan neoangiogene
sis nemcsak kórfolyamatokat hoz lét
re (8); szándékosan előidézve revas- 
cularizálhatja a m yocardiumot (9) és 
talán majd az agy ischémiás területeit 
is. A neoangiogenesis folyamata az 
onkológusok szempontjából is alap
vető fontosságot nyert. Először is 
azért, m ert az interferonok egyéb ha
tásaik mellett az angiogenesist is gá
tolják. Véleményünk szerint (7) ezt az 
int/hst géncsoport inaktiválása útján 
érik el. Ez a géncsoport kódolja a 
bázikus fibroblast növekedési faktor 
(bFGF) családját, amely a neoangio
genesis egyik legfontosabb tényezője 
(8). Ez a legjobb magyarázata az in ter
feronok daganatellenes hatásainak 
(pl. Kaposi-sarconrában). Az interfero
nok más géneket is redukálhatnak: pl. 
az ABL/BCR fúzionált onkoprotein 
génjét a Ph-krom oszóm át tartalm azó 
krónikus myelogén leukaemiában (de 
ezt angiogenesis-ellenes hatásuktól 
függetlenül teszik).

Másodszor, kiderült hogy a daga
natok rendkívül aktívak nemcsak az 
angiogenesis indukálásában, hanem  
annak meggátlásában is. 1997-ben je
lentette be a Folkman intézet ezzel a 
jelenséggel kapcsolatos eredeti felfe
dezéseit (1, 2). Thymushiányos, szőr- 
telen és más immundeficiens egerek
ben emberi daganat xenotranszplan- 
tátum okat növesztettek. Az egerek 
corneájába kicsiny bFGF-t tartalm azó 
pelletet (lágy piciny labdacsot) ültet
tek be. A labdacsból felszabaduló 
bFGF kapillárisok növekedését ind ít
ja meg a corneában. Egyes em beri da
ganat xenotranszplantátum ok ezt a 
folyamatot serkentették (veserák), 
vagy erőteljesen gátolták (petefészek- 
rák). A növekedése kezdetén angio- 
genesis-serkentő anyagokat term elő 
daganat később átvált angiogenesis- 
gátló anyagok termelésére. Ebben a 
stádiumban az elsődleges daganat a 
vele élet-térért versengő metastasisok

növekedését elnyomja. Ez az új felfe
dezés. Az ilyen nagy daganatok eltá
volítása után, az előzőleg nem  is ész
lelhető áttétek gyors növekedésnek 
indulnak (csontsarcoma tüdőm etas- 
tasisai).

Miután a nagy elsődleges daganat 
így kiadta titkát, vagyis hogy igen 
erőteljes távhatású antiangiogenesis 
kiváltására képes, a legerősebb angio- 
genesis-gátló anyagokat ezekből a da
ganatokból sikerült előállítani (5, 6). 
Angiostatin, endostatin és vasculo- 
statin génjeit m ár vektorokkal transz
fe rá lták  baktérium okba vagy más 
sejtekbe, amelyek ezáltal antiangio- 
genesis anyaggyártó üzemekké ala
kultak át. Ezek az újonnan felfedezett, 
daganatokból származó angiogene
sis-ellenes anyagok együttes alkal
mazásukkor nemcsak teljesen meggá
tolják a daganatnövekedést: ezenfelül 
program ozott sejthalált (apoptosist) 
indukálnak a daganatsejtekben, ame
lyek ezáltal kipusztulnak (1,2). így ju 
tottunk rendkívül hatásos biológiai 
daganatellenes szerekhez, amelyek 
nemcsak szolid tum orok, hanem  leu- 
kaemiák ellen is hatásosak lehetnek 
(2). Ez utóbbi esetben a csontvelőma- 
trix vérellátása biztosítja a leukaemia- 
sejtek szőlőfürtszerű növekedését, 
amely megáll, ha a m atrix vérellátása 
csökken.

Rákbetegek kétféleképpen lesznek 
kezelhetők: génterápiával (4), vagyis 
az angiogenesist gátló anyagok gén
jeinek bevitelével („felemelt géndó
zis”, génamplifikáció), am ikor a beteg 
sejtjei fogják termelni az angiogene
sist gátló anyagokat; vagy tisztított és 
koncentrált génproduktumokkal, 
amelyek aminosav-összetétele m ár is
mert. Például az angiostatin a plaz- 
minogén, az endostatin pedig az 
egyik kollagénmolekula belső alkat
része.

Még a sok csalódáson átesett onko
lógusok is várva-várják a daganatere
detű angiogenesis-ellenes szerek m i
előbbi klinikai kipróbálását.

IRODALOM: 1. Folkman, ].: Bertner Díj 
előadás: Strategies for the discovery of en
dogenous angiogenesis inhibitors. 50th 
Annual Symposium on Fundamental 
Cancer Research, MD Anderson Cancer 
Center, Houston, Texas, October 1997. -  2. 
Folkman, J.: Előadás: Angiogenesis-an

tiangiogenesis. Health Directors’ Lectu
res, National Institutes of Health, Bethes- 
da, Maryland, November 1997. -  3. Hana- 
han, D.: A flanking attack on cancer. 
Nature Med., 1988,4, 13-14. -  4. Kong, H- 
L, Crystal, R. G.: Gene therapy strategies 
for tumor antiangiogenesis. J. Natl. Cancer 
Inst., 1998,90, 273-286. -  5. O’Reilly, M. S., 
Holmgren, L, Chan, C. és mtsai: Angiosta
tin induces and sustains dormancy of hu
man primary tumors in mice. Nature 
Med., 1996,21,689-692. -  6. O’Reilly, M. S., 
Boehm, T, Sheig, Y. és mtsai: Endostatin: 
an endogenous inhibitor angiogenesis 
and tumor growth. Cell, 1997,88,277-285. 
-  7. Sinkovics,]. G.: Interferons: antiangio
genesis agents. Canad. J. Inf. Dis., 1992,3S, 
128B-132B. -  8. Szekanecz Z., Bordán É., 
Szabó Z. és mtsai: Az angiogenesis és 
mediátorai. Patogenetikai és klinikai je
lentőségük angiogén betegségekben. Orv. 
Hetil., 1998,139, 227-234. -  9. Wake, J. A., 
Simons, M.: Angiogenesis in ischemic 
heart disease. Nature Med., 1997, 3, 
158-164.

Sinkovics József dr.
Hordk Andrea dr.

T. Szerkesztőség! Nagy öröm m el és 
érdeklődéssel olvastuk Sinkovics Jó
zsef dr. és Horák Andrea dr. tengeren
túlról érkezett hozzászólását, mely 
friss adatokkal egészíti ki angiogene- 
sisről megjelent összefoglalónkat. Saj
nos az átfutási idő nem tette lehetővé 
1997-98-ban megjelent újabb adatok 
közlését. Másrészt m agunk elsősor
ban a rheum atoid arthritis aspek
tusából szemléltük ezt az izgalmas 
témát. Nyilvánvaló, hogy több okból 
is a daganatok állnak előtérben a 
neoangiogenesis tekintetében is. 
Elsőként m indenki a fokozott neovas- 
cularisatiót hozza összefüggésbe a tu 
mornövekedéssel, de klinikánkon is 
kezeltünk olyan tüdőtum oros bete
get, akinél a daganat m ajdnem 7 évig 
nyugalomban volt, és m űtétet köve
tően, valószínűleg micrometastasisok 
növekedése révén kezdett ism ét pro- 
grediálni. Világos tehát, hogy az an- 
giogenesis-antiangiogenesis kérdése 
nem m indig fekete vagy fehér, és ne
héz eldönteni, hogy az érújdon- 
képződés milyen irányú befolyáso
lásával teszünk jót a tum oros beteg
nek. M indenesetre a hozzászólásból is 
látható, hogy az angiogenesis kutatás 
jelentős m értékben felgyorsult, és 
szinte évente szükséges lehet a tém á
val kapcsolaos friss eredmények átte
kintésére.

Szekanecz Zoltán dr.
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HÍREK

Az E urópai A llergo lóg ia i és  K linikai 
Im m u n o lóg ia i A kadém ia (EAACI) 
V égrehajtó B izottsága és a Magyar 
A llergo lóg ia i és K linikai Im m u n oló 
giai Társaság (MAKIT) Vezetősége 
tisztelettel meghív m inden érdeklő
dőt nyári iskolájára.
A tanfolyam időpontja:
1998. július 25-28.
Helyszíne: Államigazgatási Főiskola 
Campusa (1118 Budapest, Ménesi út 5.) 
Részvételi díj: 12 000 Ft. A tanfolyam 
nyelve angol.
Regisztrálás, megnyitó: 
július 24-én 19.00
T udom ányos program :

K örnyezet és allergia  
Július 25. szom bat:
Szemere Pál: Beköszöntő. A magyar- 
országi allergia-helyzet áttekintése. 
Bergmann R.: Perinatális környezeti 
hatások szerepe újszülött-, kisgyer
mek-, serdülő- és felnőttkori allergiák 
kialakulásában (EAACI által szpon
zorált előadás)
Nékám K.: Ételadalékanyagok immu
nológiai hatásai
Levi-Schaffer F: Kapcsolat és köl
csönhatás hízósejtek és eozinofilek 
között. (A Nemzetközi Allergológiai 
és Klinikai Immunológiai Szövetség 
(IAACI) által szponzorált előadás) 
Farkas I. és mtsai: Környezetszennye
ző anyagok azonosítása és mérése 
(gyakorlati tanfolyam az Országos 
Környezet- és Településhigiénés Inté
zetben.) I. rész: nem-biológiai eredetű 
szennyező anyagok.
Július 26. Vasárnap:
Blaser K.: Az epitop reaktivitás mole
kuláris alapjai és immunológiai jelen
tősége (MAKIT által szponzorált elő
adás)
Hutás I. Márk Zs.: „Sick building” 
szindróma
Délután: társas kirándulás 
Július 27. Hétfő:
R i n g Latex -  az ötcsillagos környe
zetszennyező (EAACI szponzorált 
előadás)
Farkas I. és mtsai: Környezetszennye
ző anyagok azonosítása és mérése (A 
gyakorlati tanfolyam II. része): Bioló
giai eredetű szennyező anyagok (pol
lenek, atkák).
Johansson, S. G. O.: Allergia -  a XXI. 
század betegsége

Orosz M.: Foglalkozási légúti meg
betegedések: környezeti és indivi
duális tényezők szerepe 
K om m u n ikáció  az a llerg io lóg iáb an  
Július 27. H étfő  (délután)
M olnár P: Kommunikáció a betegek, 
betegszervezetek, társadalmi döntés
hozók között 
Jú lius 28. Kedd:
Buda B. és mtsai: Betegjogok és fele
lősségek: defenzívek-e vagy agresszí
vek?
Vörös I.: Kommunikáció az egész
ségügyben dolgozók, a betegek és a 
társadalom  más rétegei között 
N ékám  K.: Vitafórum: a kapcsolat- 
rendszer más európai országokban 
Kb. 13 órakor: a tanfolyam befejezése. 
További inform ációk nyerhetők: Né
kám  Kristóf, tudom ányos titkárság, 
ORFI, 1525 Budapest 114, Pf. 54. T/F.: 
(1J-335-0915, e-mail: nekamkr.aller- 
gy@ m ail.datanet.hu, Morlin Fran
ciska, Szervezőiroda, COOPCONG- 
RESS, 1371 Budapest 5,Pf.434,
T: (l)-209-4876, F: (1) 166-9051

A S em m elw eis O rvostudom ányi 
E gyetem  II. B elk lin ikája  és a N ovartis
közös rendezésben 1998. június 5-én 
pénteken 14-17 h között Prolactin 
kerekasztal konferenciát tart a II. Bel
klinika tanterm ében (Budapest VIII., 
Szentkirályi u. 46. „A” épület föld
szint)
Vitaindító előadások 
Gláz Edit (Semmelweis Orvostudo
m ányi Egyetem II. Belklinika): Hy- 
perprolactinaem iák patogenezise és 
terápiája
Kiss Róbert (Semmelweis Orvostudo
m ányi Egyetem II. Belklinika): Ta
pasztalataink a quinagolid (Norpro- 
lac) terápiával
Laczi Ferenc, Julesz János (Szent- 
Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetem I. Belklinika Endokrinoló
giai Önálló Osztály): Tapasztalataink 
a quinagolid (Norprolac) terápiával 
Koloszár Sándor (Szent-Györgyi Al
bert Orvostudom ányi Egyetem Nő- 
gyógyászati Klinika): Hyperprolacti- 
naem iák és meddőség 
Urbancsek János (Semmelweis Orvos- 
tudom ányi Egyetem I. Nőgyógyászati 
Klinika): Hyperprolactinaemia és 
sterilitás
Egyed Jenő (Haynal Imre Egészség- 
tudom ányi Egyetem Nőgyógyászati

Klinika): A horm onpótlás endocrin 
vonatkozásai a változás korában 
Vita
Záróértékelés: Gláz Edit

M eghívó
A M agyar In fekto lóg ia i T ársaság tu 
dományos ülésére 1998. jún ius 18. 
délelőtt 10 órakor a Magyar Honvéd
ség Központi Honvéd Kórháza elő
adóterm ében 
Program:
Megnyitó: Dr. Témák Gábor a MIT 
Elnöke
Üléselnökök: Dr. Bán Éva,

Dr. Rókusz László
1. Parazitológiai epidemiológia 20’ -  
Jankó Mária  főorvos dr. (OKI, parazi- 
tológia)
2. A toxoplasma gondii fertőzés klini- 
kuma, terápiája és a megelőzés lehe
tőségei -  M észner Zsófia dr. (SOTE 
II. sz. Gyermekklinika) 10’
3. A toxoplasma gondii fertőzés szer
zett immunhiányos tünetegyüttesben 
-  Szlávik János dr. (Fővárosi László 
Kórház) 10’
4. Toxoplasma fertőzések utóképei 
osztályunk anyagában -  Szabados 
Péter dr. (Svábhegyi Gyermekgyógy
intézet) 10’
Szünet
Üléselnökök: Dr. Mészner Zsófia,

Dr. Schneider Ferenc
5. A toxoplasma és toxocara fertőzé
sek szemészeti vonatkozásai -  Bala
ton Csilla dr. (Fővárosi Szt. László 
Kórház) 10’
6. A toxocariasis, m int lázas állapotok 
differenciál diagnosztikájában felme
rülő lehetőség (esetismertetés) 10’ -  
Szabó Júlia dr. (Baranya Megyei 
Kőház, Pécs, Infektológiai Osztály)
7. Legionellosis és trichinellosis 
együttes előfordulása (esetism erte
tés) -  Tóth Tihamér dr. és Zoltán Ildi
kó dr. (Baranya Megyei Kórház Tüdő
gyógyintézete, Pécs) 10’
K b .-13 h-kor vezetőségi ülés, ebéd

A Fővárosi Szent János K órház és a 
Magyar G asztroenterológ ia i Társa
ság közös rendezvényt tart „A gyul
ladásos bélbetegség aktuális kérdései” 
címmel.
Időpont: 1998. május 29. péntek 15 
óra.
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Színhely: Főv. Szent János Kórház 
Nagy-előadóterem (1125 Budapest, 
Diósárok 1).
Üléselnök: Prof. Dr. Tulassay Zsolt,

Dr. Székely György
Program:
1. Csontanyagcsere zavarok IBD-ben 
(Prof. Dr. Tulassay Zsolt)
2. Hepatobiliáris szövődmények 
(Dr. Lakatos László)
3. Szájsebészeti vonatkozások 
(Dr. Katona József)
4. Bőrgyógyászati diagnosztikus és 
terápiás kérdések (Dr. Molnár László) 
Esetbemutatások (Főv. Szent János 
Kórház IBD munkacsoport tagjai). 
Gyógyszerkiállítás -  Fogadás.

A Szentágothay János A lapítvány, a 
S em m elw eis O rvostudom ányi E gye
tem  A natóm iai, Szövet- és F ejlőd és
tan i In tézete, valamint H u m án m or
fo ló g ia i és F ejlődésb iológiai In tézete  
tisztelettel meghív m inden érdek
lődőt a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem anatómiai épületének 100 
éves fennállása alkalmából rendezen
dő centenárium i ünnepségére, melyet 
1998. jún ius 12-én (pénteken) 10 órai 
kezdettel tartanak az anatómiai épü
letben (Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.). 
Program:
10.00 dr. Wenger Tibor: Megnyitó, a 
megjelentek üdvözlése 
10.10 dr. Romics László: A centenáriu
mi ünnepség köszöntése
10.30 dr. Réthelyi Miklós: Az A nató
miai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
története

11.00 dr. Oláh Imre: A hum ánm or
fológiai és Fejlődésbiológiai Intézet 
története
11.30 dr. Donáth Tibor: Az anatóm iai 
épület kigondolója: dr. Mihálkovics 
Géza
12.00 dr. Kubik István: Emlékem a 
Tűzoltó u. 58-ból
12.30 Ebéd
13.30-16.00 Épületlátogatás, labora
tóriumok, oktatási helyiségek bem u
tatása

A MÁV K özpon ti R endelő in tézet Tu
dom ányos B izottsága szervezésében 
1998. május 20-án 13 órakor a Rende
lőintézet VI. emeleti tanácsterm ében 
(Bp. VI., Podmaniczky u. 109.) tudo
mányos ülés lesz.
Program:
Dr. Bak M ihály (Országos Onkológiai 
Intézet): Az aspirációs cytológia mint 
diagnosztikai módszer a MÁV Köz
ponti Rendelőintézet és MÁV Kórház 
progresszív betegellátásban. (1997. év 
vizsgálatai)
Dr. Mágori Anikó  (Országos Onko
lógiai Intézet): A képalkotó eljárások 
segítségével végzett aspirációs cytoló
gia jelentősége.

M eghívó
A F ővárosi Szent István K órház Tu
dom ányos B izottsága tudományos 
ülést rendez.

Időpont: 1998. május 26. kedd, 14 óra 
Helyszín: Kultúrterem.
Program:
Prof. Dr. Berták Lóránd: A term észe
tes ellenállóképesség és a bakterális 
endotoxinok.
Üléselnök: Dr. Raposa Tibor egyetemi 

magántanár.

A Mensch Medicin Centrum ban, 
Észak-Pesten a XV. kerületben (M3-as 
mellett a XIV. kerület határán) igénye
sen berendezett rendelők kiadók. 
(Ultrahang, műtői lehetőség).
Fiatal, tehetséges kollégák jelentke
zését várjuk.
1155 Budapest, Bulcsú u. 30.
Dr. Mensch Henrik tel.: 307-0051.

A M agyar G eronto lóg ia i Társaság
1998. május 21-23-án tartandó 1998. 
évi Kongresszusának részletes prog
ram ja az Orvosi Hetilap 19. számában 
(1998. május 10.) a 1204. és 1205. 
oldalon jelent meg.
A programban a következő' változások 
történtek:
1998. m ájus 22., pén tek
8.30- 9.00 Referátum: Prof. dr. Bodolay 
Edit, Prof. dr. Szegedy Gyula: Az im 
munszisztéma idős korban
10.10-10.40 Referátum: Dr. Szabó 
Imre Ph.D., Prof. dr. Hunyadi János: A  
bőr idősödésének folyamatai
11.30- 12.00 Referátum: Prof. Dr. Zs.~ 
Nagy Imre: Oxigéneredetű szabad
gyökök valóságos szerepe a sejtdi- 
ferenciálódásban és az öregedésben.

A Springer Hungarica Kiadó ajánlatából
Köves Péter (szerk.): Az obstruktiv alvási apnoe szindróma
Magyarországon e kórképről korábban összefoglaló szakkönyv nem  készült. A szerző neurológus, és számos szakág 
szerzőjével közösen írta és szerkesztette e könyvet. A fiziológia mellett a légzésszabályozás, az alvászavarok, a fül-orr- 
gégészeti vonatkozások, az egyéb belgyógyászati társbetegségek, a hipertónia és az elhízás mellett a ném et és a m a
gyar kezelési, ellátási tapasztalatok is helyet kapnak a kötetben. Ajánljuk a könyvet neurológusoknak, alváskutatók
nak, pulmonológusoknak, fül-orr-gégészeknek, belgyógyászoknak és háziorvosoknak. A mű fontosságát és sikerét 
bizonyítja, hogy néhány hónapon belül harm adik kiadásban kerül az érdeklődőkhöz.
Kapható az orvosi szakkönyvesboltokban és a kiadónál.
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Az idült obstruktiv légúti betegségek: diagnózis és terápia

Balikó Zoltán dr.
Baranya Megyei Kórház Tüdőgyógyintézete, Pécs (intézetvezető: Balikó Zoltán dr.)

A krónikus obstruktiv légúti betegségek becslések szerint 
hazánkban kb. félmillió embert érintenek. A betegség 
legfontosabb kiváltó tényezője a dohányzás. A dohány
zásról való leszokás még előrehaladottabb állapotban is 
képes lefékezni az egyébként feltartóztathatatlanul pro- 
grediáló betegséget. A szerző részletesen ismerteti a 
betegség stabil állapotának és heveny exacerbatióinak 
kezelését. A többlépcsős terápia első lépéseként inhalá- 
ciós antikolinerg szerek, elégtelen hatás esetén béta2 - 
sympathicomimeticummal együtt, később elhúzódó ha
tású teofillinszármazékok, megfelelő feltételek esetén 
glukokortikoidok (elsősorban inhalativ módon adva) 
javasoltak. Heveny exacerbatióban a beteg klinikai álla
pota befolyásolja az antibiotikum választást. A szerző 
felhívja a figyelmet az exacerbatio megelőzésének mód
jaira és a rehabilitáció kérdéseire is.

Kulcsszavak: krónikus obstruktiv bronchitis, obstruktiv emphy
sema, differenciáldiagnosztika, terápia, rehabilitáció

A krónikus obstruktiv tüdőbetegségek (COPD = chronic 
obstructiv  pulm onary disease) prevalenciája magas, Ma
gyarországon a becsült betegszám kb. félmillió, és a 
betegség világszerte az ötödik leggyakoribb halálok (5). 
Egészségesekben általában 30-40 éves korban kezd az 1 
m p-re jutó erőltetett kilégzési térfogat (FEVi) csökkenni, 
ennek mértéke egyesek szerint évente megegyező, mások 
szerint idősebb életkorban évente növekszik, egészsége
sekben általában 20-25 ml (21). Betegség nélküli dohá
nyosokban a csökkenés mértéke nagyobb, és a dohányos 
krónikus obstruktiv légúti betegségben szenvedők ese
tében elérheti az évi 65-80 ml-t is (14).

A betegség kóroki tényezői között első helyen szere
pel a dohányzás, de egyéb környezeti, levegőt szennyező 
gázok, porok kiváltó szerepe sem elhanyagolható. Kör-

A szerkesztőség felkérésére írt tanulmány
R ö v id íté s e k :  COPD = chronic obstructive pulmonary disease: ERS = 
European Respiratory Society; FEVi = az erőltetett kilégzési térfogat 1 
mp-re eső része; FVC = erőltetett vitálkapacitás; FRC = funkcionális 
reziduális kapacitás; RV = reziduális térfogat; VC = vitálkapacitás

Orvosi Hetilap 1998,139 (21), 1275-1280.

Chronic obstructive pulmonary disease: diagnosis 
and therapy. It is estimated there are about one half 
million people suffering from chronic obstructive pul
monary disease (COPD) today in Hungary. Description of 
the disease and aspects of the differential procedure 
used in its diagnosis are here presented. It is crucial to 
provide individualized treatment for patients with 
COPD, but smoking is the most important cause of the 
disease; thus, quitting is the single intervention which 
can slow the progressive course of the disease. The au
thor presents therapies appropriate for both the stable 
phase of the disease and its acute exacerbations. Using 
inhalative anticholinergs is the first step in the treatment 
schedule, with beta2-sympaticomimetics recommended 
if these are insufficient. The next step up the therapy lad
der are the retard theophyllins; long-term glucocorti
coids, preferentially by inhalation, may also be needed. 
Depending on the severity of an acute exacerbation of 
the disease, various antibiotics are indicated. Rehabilita
tion programs are detailed, with mention also of patient 
education; hopefully, such a focus will be of increasing 
importance to both physicians and patients in the near 
future.

Key words: chronic obstructive bronchitis, obstructive emphy
sema, differential diagnostic procedure, therapy, rehabilitation

nyezeti tényezők következményének értékelik a foglalko
zási légúti betegségeket is, melyek kiváltó okai között a 
porok állnak az első helyen (4). Fontos tényező a geneti
kai hajlam, m int pl. az alfai-antitripszin hiánya, az IgA és 
IgG veleszületett hiánya stb., melyek különböző m ódo
kon vezethetnek idült obstruktiv légúti betegség kiala
kulásához (35). Ismétlődő, súlyos gyermekkori respira- 
torikus infekciók és rossz szociális környezet is hajla
m osít COPD-re.

A krónikus obstruktiv légúti betegségek közé megál
lapodás szerint csak a krónikus obstruktiv hörghurut és 
az obstruktiv emphysema tartozik, az asthm a bronchiale 
különálló kórkép.

A légúti obstrukcióval járó betegségek összefüggését 
jól m utatja az 1. ábra (l),aho l a szaggatott vonallal beha
tárolt területen belüli esetek légúti obstrukcióval járó 
betegségek, a vonalon kívül eső területek pedig azt jelzik, 
hogy mindegyik kórképnek van obstrukció nélküli meg
jelenése is. A vízszintes vonalakkal határolt területen 
belül helyezkednek el a COPD-be tartozó betegségek.

Az idült hörghurut a WHO meghatározás alapján kli
nikai definíció, azaz, idült hörghurutról akkor beszélünk,
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1. ábra: Aszimmetrikus Venn-diagram: a COPD-be tartozó 
betegségeket a szaggatót vonalakkal határolt terület jelzi.
Az asthmára a definíció szerint jellemző a reverzibilis légúti 
obstrukció, de van olyan asthmás beteg, akin különböző 
módszerekkel tudjuk csak az obstrukciót kimutatni.
A 9. számú alcsoportba tartozó betegeknél teljes légúti reverzibilitás 
mutatható ki, ezek a betegek nem tartoznak a COPD-be. Vannak olyan 
asthmás betegek, akiket nem lehet elkülöníteni a kisfokú légúti 
reverzibilitást mutató idült hörghurutos és obstruktiv emphysemás 
betegektől, ezért a COPD-be sorolandók (6, 7, 8-as alcsoport).
Az 5. alcsoport jelzi azokat a betegeket, akikben az idült hörghurut 
és az obstruktiv emphysema együtt fordul elő (ez a leggyakoribb eset 
a COPD-n belül), és vannak olyan asthmások is, akikben a másik két kórkép 
társulása is kimutatható (8-as alcsoport). A 6. alcsoport azokat 
az asthmásokat jelzi, akiken a dohányzás vagy egyéb krónikus irritánsok 
hatására az idült hörghurut tünetei is fennállnak. Ezeket a betegségeket 
néha asthmaticus hörghurutnak, vagy a COPD asthmás formájának 
nevezik. Az 1., 2. és a 11. alcsoportba tartozó betegeket, akiknek nincs 
légúti obstrukciója, nem sorolják a COPD-be. Végül a 10. alcsoport azokat 
a légúti obstrukciós betegeket jelzi, akik nem tartoznak a COPD-be, 
a légúti szűkületnek egyéb oka van, pl. cystás fibrosis vagy obliterativ 
bronchiolitis

ha a betegnek két egymást követő évben folyamatosan, 
vagy megszakításokkal három  hónapon át volt köhögé
se, köpetürítése, és az idült köhögés egyéb okai kizárha
tók.

Az emphysema pulmonum  meghatározása anatómiai, 
a bronchiolus term inálisoktól distalisan lévő légtér per
m anens, destruktív m egnagyobbodását jelenti.

A betegség patom echanizm usát illetően a nagy lég- 
utakban jellemző a nyákmirigyállomány megnövekedé
se, a simaizomhyperplasia, a kis légutakban a bronchio- 
lusok szűkülete, a bronchiolusok deformálódása, gyul
ladása és a környéki fibrosis. A parenchym ában az alveo- 
lusok falának pusztulása, a centri- és/vagy panacinar 
emphysema kialakulása pathognomicus.

A COPD-re tehát jellemző a légúti obstrukció (csök
kent maximális kilégzési áramlás), mely hosszú időn át 
nem  változik, a légúti áramlás korlátozottsága lassan 
progrediál és irreverzíbilis. A beteg élettartamát elsősor
ban a légúti obstrukció korlátozza, melynek mértéke 
egyenes összefüggésben van a dohányzással (33).

Az asthmától való elkülönítésben fontosak a követ
kező tünetek:

-  a hörgő hypersecretio inkább COPD mellett szól (de 
lehet asthm ában is);

-  a dohányzás általában a COPD diagnózist erősíti 
(sajnos, a dohányzó asthmás beteg sem ritka);

-  a légúti túlérzékenység elsősorban asthmára jellem 
ző (de lehet COPD-ben is, csak eltérő mértékben);

-  a légúti szűkület reverzibilitása elsősorban asthma 
mellett szól, de a COPD-ben szenvedő betegek kb. 
10-15%-ában is kim utatható (a reverzibilitás mértéke 
fontos lehet a terápia megválasztásában). A teljes reverz
ibilitás asthma mellett szól;

-  asthmában nincs alveoláris destrukció.

Kiegészítő jellemzők:
Inkább asthma mellett szól:
-  a fiatalkori kezdet;
-  a betegség hirtelen jelentkezése;
-  az atopia;
-  az eosinophilia és az emelkedett ossz IgE;
-  a rohamszerű fulladás, sípolás-búgás;
-  a specifikus légúti túlérzékenység;
-  a légúti csúcsáramlás napszaki ingadozása;
-  a légúti szűkület gyors/teljes oldódása.
Tekintettel arra, hogy COPD esetén progresszív légzési elég

telenség felé haladó betegségről van szó, fontos, hogy már a ko
rai stádiumban felismerjük, így az idejében elkezdett terápia és 
a másodlagos prevenció alkalmazása a betegség további rosz- 
szabbodását lelassíthatja.

Jellemző, hogy a betegek sokáig nem érzékelik a betegséget, 
megszokják teljesítményük beszűkülését, és mire egyéb pana
szokkal orvoshoz fordulnak, már súlyos légúti obstrukció mu
tatható ki, jelentősen csökkent FEVi értékkel. Ezért fontos a 
szűrés, mely egyszerű módszerekkel, a FEVi, ill a FEVi/VC 
mérésével korán kiderítheti a betegséget (35).

A betegség kialakulásában és a kórlefolyásban jelentős az 
oxidativ stressz, az oxidáns/antioxidáns egyensúly megválto
zása. A dohányzás mellett fontos oxidativ tényező a gyulladás 
jelenléte, ami elsősorban az aktivált neutrophil granulocyták 
akkumulálódásában mutatkozik meg. A fokozott oxidáns ha
tásban kisebb mértéken eosinophil granulocyták, alveoláris 
macrophagok, lymphocyták és hízósejtek is részt vesznek. Az 
oxidativ stresszt tovább fokozza az infekció. Ezek alapján 
COPD-ben kiemelt jelentőségűek az antioxidánsok. Érdemes 
megjegyezni, hogy a COPD-s esetek 90%-a dohányos, de a do
hányosoknak csak kb. 20%-ában alakul ki COPD. Mivel a do
hányzás minden egyénnél feltehetően azonos oxidativ stresszt 
jelent, ezért emiatt is érdemes a patomechanizmust tovább 
vizsgálni (39).

Kórlefolyás

Beavatkozás nélkül a betegség fokozatosan rosszabbodik 
és többé-kevésbé elkülöníthetően kétféle klinikai megje
lenéshez vagy ezek változatos társulásához vezet. A gya
koribb előfordulási forma az ún. kék fújtató, a többnyire 
elhízott, cyanoticus, a dyspnoét nem, vagy alig érzékelő 
beteg polyglobuliával, aki rendszerint laposan fekszik, és 
gyakran dekompenzált cor pulmonale tüneteit is m utat
ja. Ezekben a betegekben súlyos hypoxaemia alakul ki, és 
legtöbbször emelkedett az artériás vér CCk-tartalma, 
jelezve a globális légzési elégtelenséget.

A másik típus a rózsaszín pihegő, akiben az emphyse
ma jelei dominálnak a jellegzetes fizikális jelekkel, általá
ban nincs vagy csak kisfokú a hypoxaemia, rendszerint 
nem, vagy csak kissé emelkedett az artériás CCh-tensio. 
Légzésfunkciós vizsgálattal a teljes tüdőkapacitás, ezen 
belül a reziduális volumen megemelkedett, megnőtt a 
tüdők tágulékonysága, csökkent a diffúziós kapacitás. 
Ezek a betegek fulladnak, és érthető okokból gyakran az 
oxigén adása nem csökkenti nehézlégzésüket. Mindkét 
kórform a légzési rokkantsághoz vezet, mely önmagában 
is és a visszatérő heveny rosszabbodásokkal különösen 
korlátozza a beteg életkilátásait.
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1. táblázat: Az European Respiratory Society ajánlása a krónikus 
obstruktiv légúti betegségek stádiumbeosztására

Súlyossági fok FEVi (a kívánt érték %-ában)

Enyhe (I. stádium) >70
Középsúlyos (II. stádium) 50-69
Súlyos (III. stádium) <50

Terápia

A krónikus állapot kezelése
Az első lépés a dohányzás lehetőség szerinti azonnali el
hagyása. A dohányzás elhagyásával még előrehaladott 
stádium ban is várható, hogy a beteg életkilátása javul, a 
meredeken csökkenő FEVi érték a norm ális életkorral 
csökkenő FEVi görbével párhuzam os lefutásúvá válik 
(14).

A gyógyszeres kezelés helyes megválasztásához a be
tegeket súlyosság szerint osztályozzuk. Az European Res
piratory Society szerinti beosztás (44) az 1. táblázaton 
látható.

A krónikus állapot kezelésében a gyógyszerek közül 
elsősorban a hörgtágítóknak és a mukolitikum oknak 
van szerepük.

A hörgtágítók közül több, nagy betegszámot reprezentáló 
tanulmány adatai alapján az antikolinerg szerek rendszeres 
adagolásának (ipratropium bromid, napi 4 x 2-4-6 befúvás) 
van bizonyíthatóan kedvező hatása részben a hörgtágítás mér
téke, részben a légzésfunkció hosszú távú megőrzése, a FEVi 
csökkenés mérséklése szempontjából (10, 12, 38). A jövőben 
szelektívebben ható antikolinerg szer adására is mód lesz. Az 
első választandó gyógyszer a rendszeresen adott ipratropium 
bromid spray (a gyógyszer bejuttatásának technikáját a bete
geknek meg kell tanítanunk és minden találkozáskor ellen
őriznünk kell) (2).

A béta2-sympathicomimeticumok fontos helyet foglalnak el a 
COPD kezelésében, önmagukban vagy ipratropium bromiddal 
kombinálva. Kedvező hatásukat elsősorban a hörgtágítás révén 
fejtik ki, de a mucociliaris clearance-et is javítják. Többféle ada
golási módra van lehetőség, adagoló aeroszol mellett ismert a tur- 
buhaler, de adhatók tablettában is. A gyógyszerek közül a loká
lisan hatókat érdemes előnyben részesíteni, elsősorban azért, 
mert így szisztémás mellékhatásra (izomremegés, tachycardia) 
kevésbé kell számítanunk, és jobban ellenőrizhető a hatásuk. Ha a 
betegnek az ipratropium bromid alkalmazása önmagában nem 
elegendő, akkor a következő választandó szer elsősorban a kom
binált antikolinerg-béta2-sympathicomimeticum, ami ma iprat
ropium bromid -  fenoterol kombináció formában érhető el. A 
napi dózis 4 x 2-4 befúvás. Szükség esetén alkalmazva valamen
nyi forgalomban lévő rövid hatású béta2-sympathicomimeticum 
(salbutamol, terbutalin, fenoterol) adagoló aeroszolban vagy 
turbuhaler kiszerelésben egyformán hatásos lehet.

Újabban sokat vizsgált kérdés az elhúzódó hatású béta2- 
sympathicomimeticumok alkalmazása. Egyre több adat szól 
amellett, hogy ipratropium bromiddal együtt vagy anélkül for- 
moterol, salmeterol tartós adása hatékonyan javíthatja a bete
gek állapotát még akkor is, ha rövid hatású béta2-sympathico- 
mimeticummal nem lehetett hörgtágítító hatást elérni (45).

Ezeknek a gyógyszereknek a hatékonyságát nem a spiro- 
metria eredményei, hanem a betegek szubjektív megítélése és a 
rövid hatású béta2-sympathicomimeticum iránti igény csökke
nése mutatta. Egy másik tanulmányban csak azoknak a bete
geknek adtak elhúzódó hatású béta2-symphathicomimeticu- 
mot, akik több mint 200 ml-es FEVI javulást mutattak albu- 
terolra (rövid hatású béta2-sympathicomimeticum). Salmete
rol mellett csökkentek a tünetek, csökkent a fulladás, nőtt a 
FEVi és csökkent az FRC és az RV (37).

A betegség kezelésének következő lépcsője a xantinszár- 
mazékok (teofillin). Rendszeres teofillin adás céljából retard 
készítmények javasoltak. A teofillin több, a közelmúltban ké
szült tanulmány szerint is részben hörgtágítóként, részben lég
zéstámogatóként hatásos gyógyszer (13, 27). Emeli a FEVi-et, 
de még jobban az FVC-t, javítja a mucociliaris clearance-et, 
hatására fokozódik a rekeszizom hatékony összehúzódása, 
csökken az izomfáradékonyság (utóbbi még kérdéses), javul a 
cardiovascularis teljesítmény és fokozódik a légzés (36). Az 
ajánlott terápiás szérumszint 8-12 mg/1 (46).

A krónikus fázis glukokortikoid kezelése kérdéses. Nincse
nek egységes elvek a tartós szteroid kezelésre COPD-ben. Az 
elmúlt években csak kevés, a betegeket hosszabb időn át követő 
tanulmány készült (43). Általában azt figyelték meg, hogy ott 
várható inkább hatás, ahol a légúti obstrukció mértéke na
gyobb, és az obstrukció reverzibilitása is nagyobb mértékű (a 
kiindulási FEVi legalább 10-15%-kal nő) és a beteg nem do
hányzik.

Nem vitatható a glukokortikoid tartós adása akkor, ha 
a beteg FEVi értéke gyorsan csökken, ha nagyobb fokú, 
de részben reverzibilis légúti obstrukciója van és ha nem 
dohányzik. Tartós inhalációs adagolásról COPD-ben flu- 
ticason (25), ill. budesonid (48) kapcsán olvashatók aján
lások. Utóbbi tanulmány szerint, ha az összes COPD-ben 
szenvedő betegnek adtak glukokortikoidot, akkor 25%- 
ban észleltek javulást, ha csak a hörgtágítóra elfogadható 
hörgtágulást mutatóknak adták (a hörgtágulás k rité riu 
ma az volt, hogy a hörgtágítóra adott válasz 20% fölött 
legyen), akkor m ár 75%-ban volt kedvező a glukokor
tikoid hatás.

A betegség stabil fázisában glukokortikoid szisztémás 
adása még nagyobb körültekintést igényel (31).

Van olyan közlemény is, mely alapvetően m egkérdő
jelezi a COPD krónikus fázisában akár az inhalációs, 
akár a szisztémás glukokortikoid terápiát (20).

Nyilvánvaló, hogy azokban az esetekben észlelünk 
bronchodilatatorra jó választ (általában a reverzibilitást 
12% fölött szabják meg), ahol a betegségnek inkább asth
m aticus jegyei vannak (szisztémás eosinophilia, basal- 
m em brán megvastagodás), de a betegek klinikailag 
COPD-nek felelnek meg (7).

Összefoglalva, fenntartó glukokortikoidot leginkább 
akkor indokolt adni COPD-ben, ha a betegen érdemi 
bronchodilatator hatást lehet kim utatni (a kiindulási 
FEV i legalább 12%-kal vagy abszolút értelemben 200 ml- 
rel növekszik). Ez a betegek kb. 10-20%-ában várható.

A köptetők két csoportja ismert: a) szekretomotoros 
szerek, melyek a nyákmirigyekben hígabb váladék kép
ződését indukálják, emellett oldják a viszkózus nyákot is, 
ilyen az ambroxol és a bromhexin;

b) szekretolitikumok, melyek a viszkózusabb váladék 
felhígulását okozzák a diszulfidhidak hasításával, ilyen 
az N-acetil-cisztein és a karbocisztein. Feladatuk a köpet 
rheologiájának megváltoztatása, a mucociliaris eszkalá- 
tor m űködés fokozása és az expektorálás tám ogatása 
(22). Az N-acetil-cisztein mellett szól antioxidáns hatása; 
az ambroxol mellett pedig az, hogy tartós adagolása ese
tén az exacerbatiók szám ának csökkenését figyelték 
meg, és hatására fokozódik a II. típusú pneumocytákból 
a felületaktív surfactant kiáram lása (3). Jó köptető ha
tású a porlasztóit élettani sóoldat.

Kérdéses a krónikus fázisban az antibiotikumok adá
sa. A bevezetőben részletezett patológiai eltérések m iatt a 
COPD-s betegek egy részében baktérium ok telepednek
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meg az alsó légutakban: Haemophilus influenzae, Strep
tococcus pneumoniae és Moraxella catarrhalis a gyakori
sági sorrend. Ezeket a kórokozókat a betegség heveny 
exacerbatiójában még több esetben lehet kim utatni, ami 
am ellett szól, hogy a baktérium oknak szerepük van az 
exacerbatio kiváltásában (29,49). Kérdés, hogy a koloni
záló baktérium ot eradikáljuk-e? Korábbi vizsgálatok sze
rin t a kolonizáló baktérium ok jelenléte tovább fokozza a 
hörgőgyulladást, amire m agyarázat lehet az is, hogy 
m ind a Haemophilus influenzae, mind a Streptococcus 
pneum oniae képes a hörgőhám hoz kitapadni (4). A kolo
nizáló kórokozók szerepét az alapbetegség rosszabbodá
sában bronchiectasiában tartják  igazoltnak, ezért ilyen 
indokkal csak bronchiectasia esetén javasolnak hosszan 
tartó  antibiotikus kezelést (9).

A heveny exacerbatio kezelése
A  heveny exacerbatio meghatározása: ha a nehézlégzés, a 
köpet mennyisége és a köpet purulenciájának fokozódá
sa közül legalább kettő fennáll, akkor a COPD heveny 
exacerbatiójáról beszélünk. Súlyosabb exacerbatióban 
mellkasröntgen-felvétel elkészítése kötelező, egyéb tüdő- 
betegségek: tüdőgyulladás, légmell kizárása céljából -  
néha a panaszok mögött tüdőem bolia is állhat.

Az exacerbatio tünetei alapján a betegeket két sú
lyossági csoportba soroljuk:

1. Enyhe exacerbatio: az em lített háromból két tünet 
van jelen.

2. Súlyos exacerbatio: m indhárom  tünet fennáll. Kü
lönös figyelmet igényel az a beteg, akinél egyéb súlyos 
kísérő betegség is fennáll, aki cor pulmonale chronicum- 
ban, nagy- és/vagy kisvérköri decompensatióban szen
ved, akinek globális légzési elégtelensége van. Súlyosabb 
csoportba kerül az a beteg is, akinél az elmúlt évben négy 
vagy több exacerbatio volt és a FEVi a kell érték 50%-a 
alatt van. Ezekben az esetekben a hospitalizáció rendsze
rin t elkerülhetetlen.

A glukokortikoidoknak elfogadott helyük van a COPD 
heveny exacerbatiójának terápiájában, súlyosabb eset
ben parenterálisan, kevésbé súlyos esetben orálisan java
solt adni, a dózis 0,5 m g/testsúly kg metilprednizolon 
(31). A tünetektől függően a rövid hatású béta2-sympa- 
thicomimeticumok adagját is emelni kényszerülünk. A 
közeljövőben lehetőség lesz ipratropium bromid oldat 
porlasztóval történő adagolására is. Miután a betegek 
többsége retard teofillin kezelésben is részesül a k rón i
kus időszakban, ennek folytatása javasolt, de lehetőség 
szerint a szérum teofillin szintet (kórházban mindig) el
lenőrizzük, vegyük figyelembe a gyógyszer-interakció
kat. Gyors hatású parenterális teofillin nem adható retard 
teofillin mellett (szűk terápiás tartomány, toxicitás veszé
lye). Folytatjuk vagy beállítjuk a köptetőket is. Fontos 
kérdés az antibiotikumok indikációja. Az exacerbatiók 
kiváltásáért 30-40%-ban vírusinfekció a felelős, de a 
bakteriális szuperinfekció veszélye és a kolonizáló bakté
rium ok számának megszaporodása miatt antibiotiku
m ok adása rendszerint elkerülhetetlen. Egy tanulm ány 
alapján bizonyítható volt, hogy antibiotikumok mellett 
gyakran mellőzhető volt a kórházi kezelés, és a betegek 
m unkába állítása is előbb volt lehetséges (42).

Kérdés, hogy melyik baktérium  tekinthető kórokozó
nak? Adott esetben komoly mérlegelést igényel, hogy a

kitenyésztett mikroorganizmus kolonizáló ágens vagy 
kórokozó-e? Semiquantitativ és quantitativ módszerek 
segíthetnek ebben, és gyakran -  súlyosabb esetekben 
szinte m indig -  a leletek kiértékelésében a klinikus és a 
mikrobiológus szoros együtműködése kívánatos (23). 
Antibiotikus kezelésünk legtöbbször empirikus, korábbi 
vizsgálatok tapasztalatai alapján választunk antibiotiku
mot.

Az akut exacerbatióban gyakoriság szerint szóba jövő 
baktérium ok a Haemophilus influenzae, a Streptococcus 
pneum oniae, a Moraxella catarrhalis, de súlyos kísérő 
betegség esetén (pl. alkoholizmus, diabetes mellitus) 
felmerül Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae (E. 
coli, Klebsiella), esetleg Pseudomonas spp. lehetősége is.

Az antibiotikum választásnál tekintetbe kell venni azt, hogy a 
választott antibiotikum mennyire jut el a gyulladás helyére, a 
hörgőváladékba, az epitheliumot fedő rétegbe, a phagocytákba. 
Ezek közül valószínűleg a legfontosabb a hörgőváladékban elért 
koncentráció. A hörgőváladékba jutást elősegíti a szer lipophil 
tulajdonsága, ami lehetővé teszi, hogy az ilyen típusú antibio
tikum gyulladástól függetlenül is átjusson az epitheliumon. 
Lipophil antibiotikumok az újabb macrolid/azalid készítmények 
és a fluoroquinolonok is, melyek a szérumszint többszörösét érik 
el a bronchialis mucosában. Jó penetrációjú a tetraciklin és a 
trimetoprim-szulfametoxazol is, a béta-laktámoké változó. Gyul
ladástól függően jutnak át az epitheliumon a béta-laktam anti
biotikumok (penicillin, cephalosporinok) és bizonyos mértékig 
az aminoglycosidok is. Az antibiotikum hatásossága szempont
jából az is kívánatos, hogy az adott baktériumra vonatkoztatva a 
gyógyszer koncentrációja minél hosszabb ideig a minimális 
gátlószeres szint (MIC) felett legyen. Az antibiotikum választás
nál fontos tekintetbe venni azt is, hogy a Haemophilus influenzae 
törzsek 20-40%-a, a Moraxella catarrhalis 75%-a béta-laktamázt 
termel, ezekben az esetekben a félszintetikus penicillint csak bé- 
ta-laktamáz-gátlóval kombinálva adjuk. Hazai adatok alapján 
tanácsos figyelembe venni a Streptococcus pneumoniae peni
cillin rezisztenciáját is (26). Arra is gondolnunk kell, hogy a 
trimetoprim-szulfametoxazol nem hat az atípusos kórokozókra 
(néhány esetben az exacerbatiót Mycoplasma pneumoniae vagy 
Chlamydia pneumoniae váltja ki).

Mérlegelnünk kell a beteg kockázati tényezőit, életko
rát, légzésfunkciós értékeit, az exacerbatiók gyakoriságát 
és a kísérő betegségeket is.

Ideálisnak az az antibiotikum nevezhető, amelyik hat 
a szokásosan előforduló kórokozókra; béta-laktamáz-re- 
zisztens; a gyulladás helyére penetrál; baktericid; m ini
mális citokin választ indukál (ezért sem a gazdaszerve
zetet, sem a légutakat nem károsítja); kevésbé fejlődik ki 
vele szemben rezisztencia; kevésbé lép fel utána m ásod
lagos kolonizáció; elegendő naponta egyszer vagy két
szer adni és költségkímélő.

Enyhe exacerbatióban választható antibiotikum ok a 
tetraciklin, a doxiciklin, a trimetoprim-szulfametoxazol 
és az amoxicillin, de mérlegelhetőek az újabb makro- 
lid/azalid készítmények is.

Súlyosabb esetben béta-laktamáz-gátlóval kombinált 
ampicillin, amoxicillin, vagy m ásodik generációs cepha
losporinok vagy az újabb m akrolid/azalid származékok, 
fluorokinolonok (Streptococcus pneum oniae ellen ke
vésbé hatásosak), esetleg harm adik generációs cephalo
sporinok is adhatók. A gyógyszereket legtöbbször ele
gendő szájon át adni.

Az antibiotikum  kezelés ajánlott időtartam a 10 nap (a 
hosszú posztantibiotikus hatású gyógyszerek esetében 5 
nap is elegendő).
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A z oxigénterápia kérdése
Akut exacerbatióban intézeti kezelés keretében állapot
tól függően adunk oxigénterápiát. Külön kérdés a stabil 
állapotú betegek oxigénkezelése. A tartós oxigénterápia a 
rehabilitáció része, és egyúttal az egyetlen kezelési mód, 
amelyik a beteg életét meghosszabbíthatja (11).

Akkor javasoljuk, ha az állapotromlást elhárító kezelés után 
7,3 kPa (<55 Hgmm) alatti artériás O2 tenziót mérünk legalább 
két alkalommal néhány hét különbséggel. Lehet javasolni 55 és 
59 Hgmm közötti PO2 érték esetében is akkor, ha a beteg poli- 
globuliás, pulmonális hypertoniája van és ha cor pulmonaléban 
szenved. Fontos, hogy az oxigénterápiát intézeti körülmények 
között állítsuk be. Elekor határozzuk meg azt, hogy az oxigént 
milyen mennyiségben adjuk (percenként hány liter) ahhoz, 
hogy az artériás oxigéntenzió 8,7 kPa (65 Hgmm) felett legyen 
éjjel is, és az artériás CO2 tenzió számottevően ne emelkedjék 
(az emelkedés ne legyen nagyobb, mint 1,33 kPa, azaz 10 
Hgmm). Az oxigénadagolás minimális időtartama napi 15 óra, 
a cél a napi 24 órás oxigénkezelés.

Tartós oxigén adására alkalmas, de körülményes az 
oxigénpalack, egyszerűbb, de korlátozott hozzáférhető- 
ségű az oxigénkoncentrátor, mely a körlevegőből kémiai 
úton állít elő oxigént. Tudnunk kell, hogy ha a betegnek 3 
1/min feletti m ennyiségben kell adnunk oxigént (COPD- 
ben ritka helyzet), erre már az oxigénkoncentrátor nem 
alkalmas. Arra is gondolnunk kell, hogy nagyobb oxi
génigény esetén legyen tartalék oxigénpalack áram kim a
radás esetére (34). A betegek rendszeres tüdőgyógyászati 
ellenőrzésre szorulnak.

A légúti obstrukcióban újabban alkalmazott gyógy
szeres kezelési mód, a NO inhalációja COPD-ben nem bi
zonyult hatásosnak. Ennek az a magyarázata, hogy 
COPD-ben a hypoxaemia oka a ventiláció-perfúzió egye
netlensége. NO inhalációra értágulat lép fel, ami a rosszul 
ventilált tüdőterületek perfúziójának fokozódásával a 
hypoxaemia rosszabbodását eredményezi (19).

A súlyos obstruktiv  emphysemában újabban alkal
mazott tüdőtérfogat-csökkentő m űtétek helyéről a gyó
gyításban m agyar nyelvű összefoglaló olvasható (18). 
Ezeknek a m űtéteknek a megítélése ma még meglehető
sen bizonytalan.

A z akut és a krónikus légzési elégtelenség kérdései 
COPD-ben
Az akut légzési elégtelenség kórházi ellátást igényel, ahol 
egyre nagyobb szerep jut az invazív gépi lélegeztetés mel
lett a nem invazív lélegeztetési m ódoknak (16). A globális 
légzési elégtelenség heveny súlyosbodásához vezető ál
lapotok rendezése után a beteg korábbi állapotát érheti 
el, az ismétlődő attakok azonban a várható élettartam ot 
jelentősen lerövidítik. A globális légzési elégtelenségben 
szenvedő COPD-s betegek meghatározott köre számára 
stabil állapotban elsősorban éjszakai használatra egyre 
inkább javasolják az otthoni nem invazív gépi lélegezte
tést (47).

A z exacerbatio megelőzésének módjai 
A heveny exacerbatio megelőzésére korábban javasoltak 
tartós antibiotikum  adást is, amit átfogó vizsgálatok 
alapján ma nem  javasolunk. Van azonban olyan megfi
gyelés, hogy azokban az esetekben, amikor évente négy
szer vagy többször lépett fel exacerbatio, a korábbi bakte-

riogram  alapján választott antibiotikum  a veszélyeztetett 
időszakban adva eredményesen előzte meg az újabb exa- 
cerbatiót (30).

A 60 év feletti COPD-s betegekben az exacerbatio 
kivédésében eredményesnek bizonyult az évenként m eg
ismételt influenzaoltás (41), és hasonló célból ajánlható 5 
évente ismételve a 23-valens Pneumococcus vakcina is 
(15).

Kontrollált vizsgálatok szerint polivalens elölt bak té
riumkivonatok adása is jónak bizonyult halmozott exa
cerbatióban szenvedő betegekben az exacerbatio meg
előzésében (17).

Rehabilitáció
Ma m ár nem kétséges, hogy a fizikai tréning igen fontos 
központi eleme a pulmonalis rehabilitációs program nak. 
Az aerob fizikai tréningtől összetett tornagyakorlatokon 
át izolált perifériás izomgyakorlatig különböző edzés
módok javasolhatók még csökkent artériás oxigén-sza- 
turáció és hypercapnia m ellett is. A rehabilitáció kere
tében tanítják meg a betegnek a csücsörített szájjal való 
légzést, a diaphragmalis légzést, de lényeges része a reha
bilitációnak a betegek oktatása is (6). Jó légzéstámogató 
eszköz a KS pipa (28).

A terhelési tolerancia csökkentése nemcsak a fulla
dás-érzéssel függ össze. A rossz teljesítésért okolható a 
beteg alultápláltsága, a végtagizomzat gyengülése, a lég- 
zőizomzat kifáradása és esetleg a beteg rossz pszichoszo- 
ciális helyzete is. Mindezek együtt egy ördögi kör része
ként vezethetnek ahhoz, hogy a beteg állapota összessé
gében romlik annak dacára, hogy az alapbetegsége csak 
mérsékelten progrediál (8,24). Fontos, hogy a rehabilitá
ció eredményéről részletesen tájékozódjunk, ehhez az 
életminőséget jól tükröző kérdőíveket dolgoztak ki (32).

Ahhoz, hogy egyénre szabottan tudjuk COPD-ben 
szenvedő betegeinket kezelni, ism ernünk kell a beteg pa
naszait, funkcionális és patológiai eltéréseit. Tudnunk 
kell, hogy a legindividuálisabb kezelési mód is csak át
menetileg segít betegünkön akkor, ha nem tudjuk elérni 
a legfontosabb intervenciót, a dohányzás elhagyását.
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ÚJABB MŰTÉTI ELJÁRÁSOK

Ductus Botalli persistens zárása szívkatéteres módszerrel
Szatmári András dr.1, Németh József dr.2, Környei László dr.1, Palik Imre dr.2,
Hartyánszky István dr.3 és Lozsádi Károly dr.
Országos Kardiológiai Intézet, Budapest (főigazgató főorvos: Palik Imre dr.)
Gyermekosztály (mb. osztályvezető főorvos: O prea Valéria dr.)1
Röntgen-Hemodinamikai Osztály (osztályvezető főorvos: Palik Imre dr.)2
Csecsemő- és Gyermekszívsebészeti Osztály (mb. osztályvezető főorvos: Lozsádi Károly dr.)3

A szerzők a Botallo-vezeték szívkatéteres zárásával szer
zett 1 éves eredményeikről számolnak be. Harminc be
tegnél végezték el a beavatkozást, betegeik átlagos élet
kora 5,22 év (5 hó-22,3 év), testsúlyuk átlagosan 19,1 kg 
(5,8-73 kg) volt. Betegeik között 9 férfi és 21 nő szere
pelt. A nyitott Botallo-vezeték diagnózisát a hallgatózás 
és noninvazív vizsgálatok segítségével állították fel. 
Megkísérelték a szívkatéteres zárást a bal-jobb shunt 
nagyságától függetlenül, 5 kg-nál nagyobb testsúly ese
tén, ha normális kisvérköri nyomások állottak fenn. A 
beavatkozásra alkalmasnak tartott betegeknél általános 
érzéstelenítésben diagnosztikus szívkatéteres vizsgálatot 
végeztek, amivel egy ülésben elvégezték a Botallo- 
vezeték zárását. Huszonkilenc esetben a zárás sikeres 
volt, egy alkalommal a diszlokálódott eszköz retrakciója 
sikertelen volt, így a Botallo-vezeték sebészi zárásra, az 
okklúziós eszköz eltávolításra került. A zárást követően 
15 perccel végzett angiokardiográfiás vizsgálat 8 eset
ben (27%) kis reziduális shunt fennállását igazolta. A 
betegeket noninvazív módszerekkel követték. A beavat
kozások után egy hónappal végzett echokardiográfiás 
vizsgálat a Botallo-vezetéket minden esetben zárva talál
ta. Mortalitást nem észleltek. Felhívják a figyelmet a be
avatkozás kis terhelést jelentő voltára és gazdaságos
ságára. A pontos betegkiválasztás fontosságát hangsú
lyozzák. A szívkatéteres Botallo-vezeték-zárást hazánk
ban elsőként alkalmazták rutinszerűen a klinikai gyakor
latban.

Kulcsszavak: Botallo-vezeték, intervenciós kardiológia

A ductus Botalli transzkatéteres technikával történő 
zárása hosszú m últra tekint vissza. Porstmann alkalm a
zott először intervenciós módszert, az ún. plug-in (Iva- 
lon-plug) technikát 1967-ben (5). A legszélesebb körben 
az 1979-ben Rashkind  által kifejlesztett „kettős esernyő” 
(double um brella device) technika terjedt el. Több száz 
beavatkozást végeztek világszerte (7), bár az utánköveté- 
ses vizsgálatok késői szövődményekről szám oltak be 
(dislocatio, fractura, haemolysis). Ezzel a technikával 
94-97% teljes zárási arány érhető el. Megemlíthető, hogy 
Babic és mtsai a kettős esernyő és a plug-in technika 
kombinációját alkalmazták a Botallo-vezeték zárására 
(1). Az esernyővel párhuzamosan az okklúziós spirál 
technika is jelentős fejlődésen ment át. Vénás, illetve 
artériás oldal felől egyaránt behelyezhető spirálokat al
kalmaztak (2,3).

Orvosi Hetilap 1998,139 (21), 1283-1286.

Transcatheter closure of the patent arterial duct.
Authors report their results with transcatheter closure of 
patent arterial duct during a periode of 1 year. Thirty pa
tients underwent the procedure at the mean age of 5.22 
yrs (range 5 mos -  22.3 yrs) and mean bodyweight of
19.1 kg (range 5.8 -  73 kg). There were 9 males and 21 
females. The diagnosis of the patent arterial duct was es
tablished by physical examination and noninvasive 
techniques.The procedures were attempted in all pa
tients above 5 kg bodyweight with patent arterial duct 
and normal pulmonary artery pressures, irrespective of 
the shunt-size. All procedures were performed under 
general anesthesia in one session with the diagnostic 
cardiac catheterisation. Transcatheter closure was suc
cessful in 29 patients. In one patient the device em- 
bolized into the left pulmonary artery, snaring was un
successful, surgical closure of the patent duct and re
moval of the device took place uneventfully. Control aor
tography 15 minutes after the coil placement showed in
significant residual shunt through the patent duct in 8 
patients (27%), while echocardiography at 1 month 
proved complete closure in all. The patients were fol
lowed by noninvasive methods. No mortality was ob
served. Authors emphasize the low risk and cost-effec
tiveness of the procedure. They stress the importance of 
the patient selection. Authors applied the technique for 
the first time and introduced it to the regular patient- 
care practice in Hungary.

Key words: patent arterial duct, interventional cardiology

Betegek és módszer

Intézetünkben az első szívkatéteres Botallo-vezeték-okklúzió- 
ra 1996. április 4-én került sor egy 22 éves férfi betegünknél 
(10). 1996. április 4. és 1997. július 1. között 30 betegnél történt 
Botallo-vezeték-zárás intervenciós katéteres technika segít
ségével, 29 közülük csecsemő és gyermek volt. Két betegünknél 
a Botallo-vezeték sebészi ligaturája utáni, haemodinamikailag 
jelentős reziduális bal-jobb shunt miatt alkalmaztuk a mód
szert. Betegeink átlagos életkora 5,22 év (5 hó-22,3 év), átlagos 
testsúlya 19,1 kg (5,8-73 kg) volt, közöttük 9 férfi és 21 nő sze
repelt. Fizikális vizsgálat során hallott continua zörej, EKG, két
irányú mellkas rtg és komplett echokardiográfiás vizsgálat 
alapján állítottuk fel a nyitott Botallo-vezeték diagnózisát. 
Mellkasröntgen-felvételen figyeltük a bal szívfél volumenter
helés és a fokozott tüdőkeringés jeleit. Az echokardiográfia 
során 2-D, M-mód, pulzus, folyamatos hullámú és színkódolt 
Doppler-technikát alkalmaztunk. (Hewlett-Packard Sonos 
1000; 7,5 Mhz, 5Mhz, 3,5 Mhz, 2,5 Mhz és 1,9 Mhz non-image
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1. ábra: Nyitott Botallo-vezeték. Oldalirányú aortográfia. 
A nyíl a Botallo-vezetéket jelöli. A bal-jobb shuntnek 
megfelelően az arteria pulmonalis telődik.

gálatot végeztünk, aminek során mértük a jobb és bal szívfél 
nyomásait, és oximetria segítségével, a Fick-elv alapján meg
határoztuk a szisztémás és tüdőkeringés arányát, a Qp/Qs-t. 
Egy kivételével valamennyi intervenció általános anaesthe- 
siában történt. A Botallo-vezeték anatómiáját aortographia 
segítségével határoztuk meg (1. ábra). Az artériás oldali zárás
kor az aortographiát, vénás oldali mód esetén a Botallo-veze
téket ballonos végű, oldalnyílású Bermann-katéterrel passzálva 
az aorta thoracalis szakaszából, a ballont felfújva végeztünk 
aorta befecskendezést. Értelemszerűen a zárás utáni kontroll 
aortographiát az utóbbi esetekben nem tudtuk elvégezni. A di
agnosztikus katéteres vizsgálattal minden esetben egy ülésben 
a Botallo-vezetéket is zártuk. A vezetéken az aorta vagy az arte
ria pulmonalis felől speciális végnyílású katétert vezettünk 
keresztül, majd a katéter lumenén keresztül juttattuk be a le- 
választható-visszahúzható spirált. Minden esetben 1 spirál 
segítségével zártuk a Botallo-vezetéket. Tíz kg alatti testsúly es
etén a transzvénás megközelítést alkalmaztuk. A záráshoz 28 
esetben Cook, 2 esetben Pfm (Duct-occlud) gyártmányú es
zközt használtunk. A spirált a vezetődrótján rögzítve hagyva a 
Botallo-vezeték ampullájába visszahúztuk és megfelelően pozí
cionáltuk. Ha az okklúziós eszköz helyzetét megfelelőnek 
ítéltük, azt a bevezetődrótról „leoldottuk”. 15 perccel a behe
lyezés után kontroll aortographiát végeztünk a zárás korai 
eredményének elbírálása céljából (2. ábra). A beavatkozás után 
24 órával kontroll mellkasröntgen-felvétel készült és echokar- 
diográfiás vizsgálatot végeztünk. Betegeinket a beavatkozást 
követő 2. napon otthonukba bocsátottuk. Az intervenció után 1 
hónappal a röntgenfelvételt és az echokardiográfiás vizsgálatot 
megismételtük.

2. ábra: A Botallo-vezeték a zárás után. Oldalirányú aortográfiás 
felvétel. A nyíl az okklúziós spirált jelöli. A bal-jobb shunt 
megszűnt

transducer.) Mértük a bal kamrai dimenziókat, törekedtünk a 
Botallo-vezeték 2-D ábrázolására. Folyamatos hullámú Dopp
ler-technikával mértük a Botallo-vezetéken a csúcssystolés 
áramlási sebességet, amiből a szimultán mért vérnyomással 
összehasonlítva becsültük a pulmonalis nyomást. Amennyiben 
a noninvazív vizsgálatok során igazolható volt, hogy a kisvér- 
köri nyomások normálisak, tekintet nélkül a bal-jobb shunt 
nagyságára megkíséreltük az intervenciós zárási módot, ha a 
gyermek testsúlya az 5 kg-ot meghaladta. Szívkatéteres vizs-

Eredmények

Harminc betegnél végeztünk szívkatéteres Botallo-veze- 
ték-zárást. Huszonkilenc betegnél (96%) a zárás sikeres 
volt.

A noninvazív vizsgálatok minden esetben norm ális 
kisvérköri nyomásokat bizonyítottak. Ehhez változó 
nagyságú -  enyhe fokútól jelentős bal szívfél-volumen- 
terhelést okozó, nagy -  bal-jobb shunt társult. A szívka
téterezés során m eghatározott Qp/Qs átlagosan 2,0 
(1,2-3,9) volt. Az aortographia alapján valamennyi 
Botallo-vezeték anatóm iáját tekintve alkalmas volt a 
katéteres zárásra. A vezetékek átmérője átlagosan 1,7 
mm (0,8-3 mm) volt. Huszonhét esetben 5 mm átm érőjű 
és 3 esetben 8 m m  átm érőjű okklúziós eszközt alkalm az
tunk. A beültetések után 15 perccel végzett kontroll ao r
tographia szerint 29 esetben a beültetett eszköz megfele
lő pozícióban, a Botallo-vezetékben volt látható. Rezi- 
duális shuntöt ekkor még 8 alkalommal észleltünk. A 
beavatkozást 19 esetben artériás úton -  az aorta -  és 11 
esetben vénás úton -  az arteria pulmonalis -  felőli m eg
közelítésben végeztük. Az artériás beavatkozások során 
lokális szövődmény nem  alakult ki. Egy betegnél az 5 
mm-es spirál 12 perccel a behelyezés után a jobb arteria  
pulmonalis alsó íebenyágába diszlokálódott (az előzete
sen m ért Qp/QS 3,7 volt). A spirált bioptom segítségével 
speciális hosszú sheath-en át retraháltuk, és a zárási 
m anővert 8 m m  átm érőjű spirállal megismételtük, ami 
eredményes volt, m aradandó szövődményt nem  és
zleltünk. Egy másik betegünk esetében (előzetesen m ért 
Qp/Qs 3,9) az 5 mm-es spirál 20 órával a beültetés után  a 
bal arteria pulm onalisba diszlokálódott. A retractio nem  
volt sikeres, így betegünknél a Botallo-vezeték sebészi 
zárása és a spirál eltávolítása 48 órán belül, szövődmény 
és m aradandó károsodás nélkül megtörtént.
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Zárt Zárt Zárt
69,6% 82,6% 100,0%

Reziduális
GReziduális l ) GG

shunt 24 óra30,4% i!3 mm 17,4% 1 hónap

3. ábra: A Botallo-vezeték záródása a beavatkozást követően. 
A beavatkozás után észlelhető mechanikai okklúzió és a helyi 
thromboticus folyamat előrehaladta teljessé teszi a záródást

Összességében a 30 beteg közül 28 esetben a Botallo- 
vezeték m inden szövődmény nélkül zárható volt. A 29 
sikeres beavatkozás után 24 órával készült röntgenfelvé
telen valamennyi spirál in situ volt látható a pulmonalis 
vasculaturában oldaldifferencia -  egyoldali arteria pul
monalis obstrukció jeleként -  nem volt észlelhető. A 24 
óra múlva megismételt kom plett echokardiográfiás vizs
gálat 25 esetben teljesen zárt Botallo-vezetéket bizonyí
tott, 4 esetben jelentéktelen residualis bal-jobb shuntöt 
észleltünk. Az 1 hónappal később elvégzett echokardio
gráfiás vizsgálattal m inden Botallo-vezeték teljes zártsá
gát igazoltuk (3. ábra).

Megbeszélés

A Botallo-vezeték transzkatéteres zárása 30 év óta jelent 
kihívást az intervenciós gyermekkardiológiával foglal
kozók számára (6,8). A bevezetőben említett módszerek 
többfélesége sejteti, hogy e látszólag könnyű sikert ígérő 
intervenciós technika sokáig mégsem volt jó sikerarány- 
nyal és alacsony morbiditással kivitelezhető.

Az okklúziós eszközök m echanizmusukat tekintve 3 
m ódon fejthetik ki hatásukat:

1. prim er thrombogen folyamat;
2. mechanikai okklúzió;
3. mechanikai okklúzió + thrombogen folyamat.
Dacára a világszerte végzett több száz beavatkozás

nak, a Rashkind-féle kettős esernyő eszköz annak ára és 
hozzáférhetőségi nehézségei m iatt nehezen terjed m ind 
a mai napig. További nehézséget jelent, hogy a bejuttatás
hoz használt katéter m érete 11F, ami csecsemők esetén a 
m ódszer technikai limitációját jelenti (7).

Az okklúziós spirál eszközök technikai fejlesztésének fon
tos lépése volt, hogy a spirál ún. másodlagos térbeli spirálszer
kezetét is kialakították, az addigi „egyszerű-egyszeres” spirál 
helyett. A spirált a bevezetőkatéterbe visszahúzhatóvá tették, 
bejuttatása nem csupán a vezetőkatéteren való keresztültolása 
révén történik, hanem speciális vezetődrótot alkalmaznak a 
célterületre való juttatáshoz, amiről megfelelő pozíció elérése 
után az eszközt le lehet választani, vagy szükség esetén vissza 
lehet húzni (retrievable-detachable coil). így a pozicionálás 
szükség esetén megismételhető, és inkorrekt pozíció esetén, 
vagy szövődmény felléptekor a beavatkozás bármelyik idő
pontban megszakítható. Az utóbbi években elterjedt vissza- 
húzható-leválasztható spirál módszer -  tekintettel a bejuttatás 
módjára és az alkalmazott katéter méretére -  a lehetséges szö
vődmények számát nagymértékben csökkentette, mivel az al

kalmazott 5F méretű katéter a gyermek testméretekhez képest 
is kicsi. A nemzetközi gyakorlattal egyezően sebészi készenlét a 
beavatkozás alatt nem szükséges.

A ductus arteriosus spirál technikával történő zárásáról 
számos közlemény látott napvilágot (2-4,9,12,13). Az általunk 
alkalmazott Cook és Pfm gyártmányú visszahúzható-leválaszt- 
ható spirálok többféle méretkonfigurációban állnak rendelke
zésre (11). Minthogy zárási mechanizmusukat tekintve az ok
klúzió és thromboticus folyamat kombinációja révén fejtik ki 
hatásukat, ez jó magyarázatot ad arra az általunk is észlelt 
tényre, hogy a behelyezés után 15 perccel végzett kontroll aor- 
tográfia alkalmával több esetben még reziduális shunt volt ész
lelhető, ami a thromboticus mechanizmus befejeződésével -  
legtöbbször már 24 óra elmúltával -  teljesen megszűnt.

A transzkatéteres okklúziós technikák alkalmazásá
nak másik lehetséges korláta lehet a Botallo-vezeték nem 
megfelelő anatómiája. A variánsok az alábbiak szerint 
csoportosíthatóak:

1. A típus -  conicus;
2. B típus -  rövid, ablakszerű;
3. C típus -  tubularis;
4. D típus -  komplex;
5. E típus -  elongált.

Kézenfekvő, hogy az „A” típusú Botallo-vezetékek transz
katéteres technikával jól zárhatóak, hiszen a megfelelő méretű 
aorta és pulmonalis felőli ampulla lehetővé teszi a spirál stabi
lizálódását, amit segít a centrális szűk vezetékszakasz hasonló 
hatása. A „B” típusú Botallo-vezeték esetén az okklúziós eszköz 
mindkét oldalon az érpályába „lóg”, ami gyakran haemolysis- 
hez vezet. A többi típus esetén a spirál másodlagos térbeli kon
figurációjának kialakulása és a stabil pozíció elérése akadályo
zott. Az irodalomban sokan a 3 mm Botallo-vezeték-átmérőt 
tekintik a spirál módszerrel való zárhatóság felső határának. 
Véleményünk szerint az abszolút átmérő ilyen módon való in
terpretálása félrevezető lehet, hiszen a shunt nagysága szem
pontjából nem elhanyagolható, hogy a 3 mm átmérőjű Botallo- 
vezeték mennyi idős és milyen testsúlyú, mekkora perctérfo
gatú betegnél áll fenn. Egy 20 mm átmérőjű aortához képest 
egy 3 mm-es Botallo-vezeték kis bal-jobb shuntöt, míg egy 10 
mm átmérőjű aortához viszonyítva nagy bal-jobb shuntöt je
lent. Bizonyítani látszik ezen érvelést, hogy 2 betegünknél (egy 
dislocatio-retractio-reimplantatio, egy dislocatio -  sikertelen 
retractio -  sebészi zárás) a Botallo-vezeték mérete 3 mm alatti 
volt, ennek ellenére a dislocatio -  nagy valószínűséggel az igen 
nagy bal-jobb shunt áramlás következtében -  alakult ki. Fen
tiek alapján tehát, nem annyira a Botallo-vezeték mérete, ha
nem a bal-jobb shunt mértéke (Qp/Qs) a módszer limitációja. 
Eddig az irodalomban nem történt olyan vizsgálat, ami alapján 
egyértelműen megválasztható lenne az a kérdés, hogy mekkora 
bal-jobb shunt jelenti a leválasztható-visszahúzható spirál 
módszer alkalmazhatóságának felső határát. így a módszer al
kalmazásakor a betegkiválasztás döntő fontosságú. Ennek ter
mészetesen következménye a sikeres zárási arány mértéke és az 
esetleges szövődmények száma.

A betegek számára érthetően a beavatkozás kisebb 
terhelést jelent, mint a thoracotomia végzését szükséges
sé tevő sebészi megoldás. Igen figyelemreméltó, hogy a 
fenti technikával a kórházi ápolási napok száma jelen
tősen csökkenthető. Nem elhanyagolható, hogy a spirál 
eszköz ára a Rashkind-féle esernyő árának kb. 'ho-a (kb. 
250 DM), és lényegesen kevesebb, m int a műtété.

A továbbiakban a technika folytatólagos alkalmazá
sát, a betegkiválasztás szempontjainak pontosítását ter
vezzük. Tekintettel a nemzetközi és eddigi saját tapaszta
latainkra -  megfelelő feltételek esetén - ,  a módszer el
sődleges terápiás ténykedésként történő alkalmazását 
javasoljuk.
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ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

A leg fo n to sab b , ism ert citokinek szerepe és je len tő ség e  
gyulladásos b é lb e teg ség ek b en

Vitális Zsuzsa dr., Altorjay István dr. és Udvardy Miklós dr.
D ebreceni O rvostudom ányi Egyetem , II. sz. Belk lin ika (igazgató: U dvardy M iklós dr.)

A gyulladásos bélbetegségek etiopatogenezisével kap
csolatban számos elképzelés látott napvilágot. Az utóbbi 
időben egyre inkább a figyelem középpontjába kerültek 
a gyulladásos folyamatokban alapvető szerepet játszó 
citokinek. Emelkedett interleukin-1 (IL-1), tumornecrosis 
faktor (TNF) és thrombocyta aktiváló faktor (PAF) szin
teket mértek gyulladásos bélbetegségben szenvedők 
bélnyálkahártyájában. Ugyanakkor a gyulladásos folya
mat fékezéséért felelős citokinek hatástalanok (pl. IL-4), 
vagy viszonylag elégtelen mennyiségben vannak jelen 
(IL-10) a gyulladt mucosában. Ezek alapján elképzelhető, 
hogy a citokinek nem megfelelő aránya, termelődésük 
kóros szabályozása döntő szerepet játszik a krónikus 
gyulladás fenntartásában. Ugyanakkor a citokintermelés 
befolyásolása új terápiás lehetőségeket is nyithat, így pl. 
az IL-10 beöntésben való alkalmazásával jelentős javulást 
értek el néhány szteroidra refracter colitis ulcerosás be
teg esetén, míg intravénásán alkalmazva jó hatásúnak 
bizonyult Crohn-betegségben. A szerzők áttekintik az is
mertebb gyulladáskeltő és gyulladásgátló és antiinflam- 
matorikus citokinek hatásait és eddig ismert adatait a 
gyulladásos bélbetegségekkel kapcsolatban.

Kulcsszavak: citokinek, gyulladásos bélbetegségek

Az ún. gyu lladásos bélbetegségeknek  (IBD) két fő m egje
lenési form áját különítjük el, a colitis u lcerosát (UC) és a 
C rohn-betegséget (CD). K ialakulásuk p ontos pato- 
m echanizm usa m ind a m ai nap ig  tisztázatlan. Az elm últ 
két évtizedben  szám os elképzelés vetődött fel, m ellyel a 
tartós gyulladást m agyarázni próbálták: pl. felm erült, 
h ogy  valam ilyen  infektív ágens váltja ki és tartja fenn  
(16), m ások  egy  ism ételten  a szervezetbe jutó bakteriális, 
vagy étel eredetű antigén ellen i im m unreakciónak  g o n 
dolták (18), esetleg  a nyálkahártya-barrier va lam ely  vele-

Rövidítések: IBD = inflammatory bowel disease (gyulladásos bélbeteg
ség); IL = interleukin; IL-lra = interleukin-1 receptor antagonista; TNF 
= tumornecrosis faktor; PAF = platelet activating factor (thrombocyta 
aktiváló faktor); UC = colitis ulcerosa; CD = Crohn-betegség; ADCC = 
antitest dependens cellularis citotoxicitás; NK = natural killer (ter
mészetes ölő); MMR = macrophag mannóz receptor; LPS = lipo- 
poliszacharid; EBV = Ebstein-Barr-vírus; Th = helper típusú T-lym- 
phocyta; IF = interferon; PG = prosztaglandin; HLA = humán leukocy- 
ta antigén; lg = immunglobulin; CTL = citotoxikus T-lymphocyta; 
TGF = transforming growth factor (transzformáló növekedési faktor); 
LPMC = lamina propria mononuclearis sejtjei; MHC = major histo
compatibility complex (fő hisztokompatibilitási komplex); ICAM = in
tercellularis adhéziós molekula; CD = cluster of differentiation

Orvosi Hetilap 1998,139 (21), 1289-1294.

The role and significance of the most important, 
known cytokines in inflammatory bowel diseases.
Several theories have already been postulated in connec
tion with the pathogenesis of inflammatory bowel dis
eases, yet none of them has been approved. Recently in
creasing attention has been payed to different cytokines, 
playing central role in the development of inflammatory 
processes. In the intestinal mucosa of patients suffering 
from inflammatory bowel diseases increasing amounts 
of interleukin-1 (IL-1), tumor necrosis factor (TNF) and 
platelet activating factor (PAF) could be measured. On 
the other hand, antiinflammatory cytokines seem to be 
ineffective, or being present in insufficient amount (IL-4 
and IL-10 respectively). It is therefore probable, that al
tered ratios of cytokines, or pathologic regulation of 
their production lead to progression of inflammation in 
IBD. Influence of cytokine production may open new 
therapeutic approach, e.g. IL-10 enema proved to be ef
fective in the treatment of some cases of steroid-resis
tant ulcerative colitis, while intravenous administration 
was useful in Crohn's disease. A brief, comprehensive re
view of our present knowledge about cytokines in IBD is 
given.

Keywords: cytokines, inflammatory bowel diseases

született, esetleg  szerzett defektusát próbálták fele lőssé  
tenn i (34), de volt, aki a rendellenes vasculatura szerepét 
hangsú lyozta  C rohn-betegségben (22). B iztosan igazoln i 
egyik  feltevést sem  sikerült. A kérdés változatlanul az, 
h ogy  m i az az ism eretlen  ok, am ely  a bélfal nem  sp ec i
fikus gyu lladásos folyam atát, a m ucosa  károsodását e l
indítja, ill. fenntartja.

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem  fordul a 
citok inek  felé, m elyek a gyu lladásos és im m u n ológ ia i 
válaszreakciókat szabályozzák, a sejtek m űk ödésén ek  f i
nom  összehangolását végzik. A gyu llad ásos fo lyam atok
ban k özp onti szerepe van a fehérvérsejtek  által term elt 
in terleukineknek, de az egyéb sejtek, pl. az epithelsejtek, 
endothelsejtek , fíbroblastok (36), throm bocyták  (37) á l
tal term elt citokinek is fontos elem ei a szabályozásnak. A 
szervezetbe került különböző antigéneket e lőször  a 
m acrophagok veszik  föl, am elyekben b izonyos fe ld o lgo 
zást k övetően  HLA II-vel a sejt felsz ín én  jelennek  m eg  
(22), ezután kerülnek kapcsolatba a CD4 p ozitív  T -lym - 
phocytákkal (45). Ezzel párhuzam osan  fokozódik  a m ac
rophagok citok interm elése (IL-1, T N F -a  stb.), m ely  te l
jessé teszi a T -lym phocyta aktivációt (22), és így  elindítja  
a gyu lladásos folyam atot. Az im m u n ológ ia i és gyulladá-
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sos folyam at szabályozásában k iem elkedő szerepük  van  
a helper T-sejteknek. E gerekben két jól elkü lönülő  a lcso 
portjuk van, a T h l és Th2 típ u s. A T h l sejtek által term elt 
citok inek  (IL-2, IF-y, a T N F -ß) visszahatva erősítik  a 
m acrophag aktivációt, seg ítik  a késő i típusú h ypersensi- 
tiv itasi reakció kialakulását, valam int a lym phocytákban  
a IgG2a izotípusú im m u n glob u lin  term elését. A Th2 sej
tek citok injei (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 és IL-13) hatására a 
B -sejtekben IgA és IgE típ u sú  im m unfehérjék term előd 
nek. Az IL-12 és az IF-y a precursor sejtek T h l irányába  
történő  differenciálódását serkentik , m íg az IL-4 Th2 áta
lakulást vált ki. Em berben va lósz ín ű leg  a két Th popu la 
tio  nem  különül el ilyen é lesen . A külső és belső  tényezők  
hatására a Th-sejtek egyaránt term elhetnek T h l vagy  
Th2 típusú  citokineket. B izonyos (kevéssé definiált) 
genetikai faktorok m ellett intracellularis ágensek  (bak
térium ok, vírusok, paraziták) T h l túlsúlyú választ in 
dukálnak, m íg az extracelluláris patogének, környezeti 
proteinek  inkább Th2 típu sú  választ váltanak ki. A Th 1 és 
Th2 válaszok egyensúlya befolyásolja a patogénekkel 
szem ben i m egfelelő véd ek ezést, illetve az egyensú ly  
m egbom lása  im m unpatológiai kórképek k ialakulásához  
vezet (5). IBD-ben T h l tú lsú ly  igazolható.

A m acrophag és T-sejt ak tivációt követően  a felszaba
duló IL-1 hatására az en dothelsejtek  és a fehérvérsejtek  
felszínén  adhéziós m olek u lák  jelennek m eg, segítve az 
IL-8 kem otaktikus hatására gyülekező leukocyták  k ita
padását és a szövetek k özé v a ló  vándorlását.

A következőkben rö v id en  összefoglaljuk az egyes  
citok ineknek  IBD-ben já tszo tt szerepével kapcsolatos  
fontosabb irodalm i adatokat (1. ábra).

lnterleukin-1
E lsősorban  az aktivált m on ocyták , m acrophagok term e
lik , de egyéb  sejtek, pl. a fibroblastok, sim aizom sejtek  és 
az endothelsejtek  is képesek  expresszálni (8). Az IL-1- 
nek  két form ája van: IL -la  és IL-lß . Az előbbi a m em b 
ránhoz kötött, az utóbbi p ed ig  a szekretált form a. Két 
k ülön böző  gén kódolja őket, és m ind össze 30% -ban azo 
nosak , m égis a Th-sejtek felsz ín én  ugyanahhoz a recep
torhoz kötődnek. Term elésük szabályozása egym ástó l 
független  (45).

Az IL-1 legfontosabb hatása a T- és B-lymphocyták, vala
mint a monocyták-macrophagok aktiválása, így központi sze
repe van a gyulladásos válasz kialakulásában. A T-lymphocyta 
aktivációja IL-2, és IL-2 receptor termeléssel jár (5). A monocy- 
ta/macrophagokból pedig IL-6, IL-8 és TNF szabadul fel. Az IL- 
1 aktiválja a mastocytákat is, melyekből eikozanoidok, növe
kedési faktorok expresszálódnak (24). Indukálja az adhéziós 
molekulák és receptoraik megjelenését a sejtek felszínén, támo
gatva ezzel a leukocyta migrációt. Mitogén hatású az intesti
nalis simaizomsejtekre, de erősen gátolja a kollagénszintézist 
(18). Szisztémás hatásai közé tartozik a láz, hypotonia, fáradt
ságérzés (8). Az akut fázis fehérjék termelődését indukálja.

A IL-1 szint növekedése tehát a gyu lladások  (infec- 
tiók , autoim m un betegségek) k ísérője, de h ason ló  je len 
ség észlelhető  daganatos betegségekben  is. IB D -ben  
ugyancsak  fokozott m értékben  term elődik  a bél m ucosá-  
ban (38), és vélhetően  fontos szerepet játszik  a tünetek  
kialakulásában (24, 28, 45). Szintje a gyulladás fokával 
korrelál. Aktív U C -ben fokozott a term elődése, m íg  inak
tív  b etegségben  a szintje m egegyezik  az egészségesek é
vel. C rohn-betegségben v iszon t ettő l eltérően aktív és in 
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aktív fázisban egyaránt fokozott m ennyiségű  IL -l-e t m u 
tattak ki, bár aktív betegségben  jelentősebb vo lt az em el
kedés: 6 -szoros, ill. 2 ,5-szeres (24). E lképzelhető  azo n 
ban, h ogy  CD esetén  az inaktivitás csak  lá tszó lagos. 
C rohn-betegségek  érin tettnek  és épnek tű n ő  b élszaka
szaiból szárm azó b iopsiás mintákat v izsgálva  ugyanis  
egyform án m agas IL-1 szinteket m értek, am i arra u ta l
hat, h ogy  n incs va lód i segm entalis jelleg, a b él ér in tettsé
ge valójában folyam atos.

1L-Ira (Interleukin-1 receptor antagonista)
Az IL-lra egy  term észetes IL-1 antagonista. Az IL -lß -val 
kom petícióban áll a receptorokért, de a receptorokhoz k ö 
tődve nem  hozza létre az IL-lß-ra jellem ző hatást (24 ,39). 
A T-lym phocyták, a phagocyták, a fibroblastok, chondro- 
cyták, endothelsejtek term elik. Az IL-10 indukálja szintézi
sét. K ülönböző gyulladások esetén em elkedett IL-1 szintek  
m ellett m agasabb plazm a és szöveti IL-lra szintek m érhe
tők, m ely valószínűleg fontos része a hom eostasisnak.

IBD-ben az IL-lß/IL-lra arány kórosan magas (tehát bizo
nyos egyensúlyzavar áll fenn), amit az IL-10 korrigálni képes 
(39). Isaacs és mtsai 18 IBD-s beteg bélbiopsiás anyagát vizsgál
va azt találták, hogy emelkedett IL-1 mRNS szint mellett csak 
10 esetben volt detektálható mennyiségű IL-lra mRNS is (24), 
szemben az egyéb gyulladásokkal, ahol az IL-1 szint emelke
dést az IL-lra szintjének növekedése kíséri. Még kifejezettebb
nek találták az IL-lß/IL-lra arány növekedését CD-s betegben. 
Egyértelműnek gondolható az IL-lra fékező szerepe a gyulla
dásos folyamatokban, és kényelmes lenne a gyulladásos bélbe
tegségek kialakulását, tartós fennállását e fékező hatás kiesé
sével magyarázni. A jelenség azonban inkább csak tendencia 
jellegű, és közel sem minden IBD-s beteg esetén mutatható ki. 
Mégis a bélgyulladásokban játszott szerepére utal, hogy kísér
letesen (peptidoglikán, Indometacin, immunkomplex segítsé
gével) létrehozott colitis IL-lra-val történt előkezelés után eny
hébb lefolyású volt, és kisebb területet érintett (9,24).

Interleukin-2
Fontos növekedési faktor, am it döntően az antigének által 
aktivált CD4+ T-sejtek, valam int kisebb m értékben a CD8+ 
CTL-sejtek term elnek. Stimulálja a T, B, NK lym phocyták , 
m onocyták, m acrophagok differenciálódását, proliferáció- 
ját, valam int aktiválja is ezeket a sejteket (22,23).

Befolyásolja az antigénspecifikus immunválasz mértékét. 
Endothelsejtek felszínén lévő receptorokhoz kapcsolódva, a 
TGF-ß-val együttműködve serkenti az epithelsejteknek a sérü
lés helyére történő vándorlását, így ott egyrétegű epithel 
boríték alakul ki, még a sejtosztódás útján beinduló sejtpótlás 
előtt (11). Az IL-10 jelentős mértékben gátolja a képződését 
(39). Az IL-2 receptorok mitogének vagy antigének hatására 
kialakuló aktivációt követően jelennek meg a T-sejtek felszínén 
(22). Krónikus T-sejt stimuláció hatására a receptormolekula 
levedlik, a keringésbe jut és az IL-2-höz kötődve semlegesíti azt.

A várttal ellentétben IBD-ben az IL-2 szintet alacsonynak 
találták. Mások azonban Crohn-betegből származó, frissen izo
lált LPMC-k fokozott IL-2, termelő képességét igazolták, szem
ben az egészséges kontrollokból származó, hasonló sejtekkel 
(22). A szérűmben nő a „levedlett” IL-2 receptorok mennyisége, 
és a növekedés mértéke jól korrelál a betegség aktivitásával, 
különösen a CD-ben (22). Sikeres kezelést követően a keringő 
receptorok szintje esik.

Interleukin-3
Az IL-3 elsősorban  h aem opoeticus n övek ed ési faktor, 
m ely  az erythroid , m egakariocyta, neutrophil, eo s in o 
phil, basophil sejtek, a m astocyta  és m o n o cy ta  co lon iák

képződését (4) és ezen  sejtek  differenciálódását stim ulá l
ja a csontvelőben . Fő forrásai az aktivált CD4+ T h-sejtek, 
m astocyták  (40), eo s in op h il sejtek (25).

Kis mennyiségben a szervezet egyéb szöveteiben, így pl. a bél 
mucosában is kimutatható IL-3. Serkenti a hízósejtek (41), eosi
nophil sejtek (13), illetve a basophil sejtek mediátor termelését, és 
e mediátoroknak a granulumokból történő felszabadulását (41). 
TNF-a hatására az ér endothel sejtek felszínén IL-3 receptorok je
lennek meg, majd az IL-3 ezekkel történő összekapcsolódásának 
hatására endothelproliferáció indul meg, valamint adhéziós fak
torok jelennek meg az endothelsejtek felszínén, tehát az IL-3 en
dothel növekedési és aktiváló faktorként is működik (26).

Szerepe lehet a krónikus gyulladások fenntartásában. Az IBD- 
ben betöltött szerepéről keveset tudunk, egyes vizsgálók szintjét 
alacsonyabbnak találták IBD-ben, mint a kontroll csoportban
(35).

Interleukin-4
Fő term elői a T h2-sejtek, valam int a m astocyták. K ezdet
ben B -lym phocyta  n övek ed ési faktorként írták le. Az 
MHC-II expresszióját indukálja, segíti az an tigénprezen
táció folyam atát (38). F okozza a m acrophag m an n óz re
ceptor (MMR) funkcióját. (Az MMR egy  glikoprotein , 
m ely szükséges a bakteriális és virális, nagy m annóztar- 
talm ú glikoproteinek  n em  op son in  típusú en d ocy tosisá -  
hoz, így  segíti a szervezet védekezését) (38).

Később kiderült, hogy az IL-4 a TNF és az IL-lß inhibitora. 
Ez a hatás kisebb részben az IL-lra szint emelésével magyaráz
ható, nagyobbrészt azonban az IL-lß és a TNF-a szintézis gát
lásának tulajdonítható. In vitro körülmények között IL-4 hatá
sára csökken a monocyták O2 gyök szekréciója (38), ami alap
ján felvetődik, hogy az IL-4-nek a citokintermelés szabályozá
sán kívül esetleg közvetlen befolyása lehet a monocyta/mac- 
rophag effektor működésre is.

IBD-ben úgy tűnik, az IL-4 nem gyakorol megfelelő gátló 
hatást az IL-lß és a TNF-a szintézisére (38). Lamina propria 
mononuclearis sejteket 24 órán át lipopoliszachariddal (LPS) 
indukálva jelentős IL-lß szekréció észlelhető. Ha a sejtkultú
rához IL-4-et is adtak, az IL-1 ß termelt mennyisége jóval kisebb 
volt. IBD-es betegek monocytáit vizsgálva úgy találták, hogy 
100-szor nagyobb IL-4 dózis csak 50%-kal csökkentette az IL-lß 
szintjét (38). Szintén in vitro kísérletekben bizonyították, hogy 
a normálistól eltérő módon, IL-4 hatására az IBD-s monocyták 
felülúszójában nem nő meg az IL-lra/IL-lß arány (36). Ugyan
csak nem fokozódik IL-4 hatására az MMR funkció, sőt IL-4 
hozzáadásakor még inkább csökkentnek találták (38).

Ö sszefoglalva tehát IB D -ben  sérült a m on ocy ta /m ac-  
rophag funkciót közvetve vagy  közvetlenül kontrolláló  
IL-4 m édiáit m echan izm us. Ennek oka nem  ism ert, de 
elképzelhető, h ogy  a háttérben  a m onocyták  felszínén  
lévő IL-4 receptorok szám ának  csökkenése áll. N orm áli
san a LPS indukció  hatására nő e receptorok szám a és 
affinitása, am i azonban  IB D -ben elm arad (38).

Egyes elképzelések szerint a monocyták érésük folyamán 
eltérően reagálnak IL-4-re és lehetséges, hogy a gyulladásos 
bélbetegségekben egy, a normálistól eltérő monocyta szubpo- 
puláció van jelen, mely magyarázhatja az észlelt különbségeket. 
Emellett in vitro vizsgálatok során IBD-s betegekből származó 
LPMC-k IL-4 termelését is csökkentnek találták (44). Az ered
mények alapján feltételezhető, hogy az IBD kialakulásának 
egyik alappillére a normálisnál alacsonyabb IL-4 szintek mel
lett az IL-4 hatásainak elmaradása, vagy elégtelen volta.

Interleukin-5
Th2-sejtek termelik, ennek megfelelően fokozza az IgA szin
tézisét és az eosinophil sejtek proliferatióját.
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Crohn-betegségben a lamina propria T-sejtjei kevesebb IL- 
5-öt termeltek, mint a nem beteg kontroll személyek lamina 
propria T-sejtjei, colitis ulcerosában ezzel szemben többet (15).

Interleukin-6
Monocyták, macrophagok, fibroblastok, keratinocyták terme
lik. Hatása sok tekintetben az IL-l-hez hasonló. Indukálja az 
akut fázis fehérjék termelését, serkenti a T- és B-lymphocy ták, a 
myeloid sejtek, a fibroblastok, valamint az osteoclastok proli- 
feratióját (27). Aktiválja az endothelsejteket (17).

CD-ben és UC-ben a gyulladt bélmucosában az IL-6 szintet 
magasabbnak találták, mint a nem gyulladt nyálkahártyában, 
ill. nem IBD-s beteg szövetében (19).

Interleukin-8
N eutroph il granulocyta aktiváló és kem otaktikus faktor
(36). D e nem csak  a neutrophilekre, hanem  a b asoph il sej
tekre és talán bizonyos lym phocytákra is kem otaktikus  
hatást gyakorol. Serkenti az an giogen esist, valam int a 
k eratin ocyták  proliferációját (2).

Eredetileg endotoxinnal előkezelt monocytákból izolálták, 
de más sejtek (aktivált T-sejtek, endothelsejtek, epithelsejtek, 
fibroblastok és thrombocyták) is képesek IL-8 termelésére. Az 
IL-1, TNF, az IL-2, az IL-3, a GM-CSF, az immuncomplexek, a 
bakteriális LPS-k hatására egyaránt fokozódik az IL-8 produk
ció (36).

UC szöveti képére a neutrophil accumulatio jellemző. 
Szövetkivonatok vizsgálata során az UC-s betegek gyulladt 
nyálkahártyájában fokozott mennyiségű neutrophil sejtgranu- 
lum-tartalmat találtak, s ez neutrophil aktivációra utal (36). A 
neutrophil accumulatio és aktiváció hátterében joggal felmerül 
az IL-8 szerepe. A neutrophilekből fokozott mennyiségben fel
szabaduló oxigéngyökök, mieloperoxidáz, kollagenáz, elasztáz, 
katepszin G magyarázhatják a jellemző kötőszöveti károsodá
sokat.

Mind UC-ben, mind pedig CD-ben emelkedett IL-8 szintet 
írtak le a gyulladt mucosában (29). UC-ben ez szorosan korrelál 
a gyulladás fokával, így akár az aktivitás monitorozására is al
kalmas. CD-ben ez az összefüggés nem ennyire egyértelmű 
( 22).

Interleukin-10
A z IL-10 fő forrásai a T h 2-lym phocyták , a B -lym pho- 
cyták  eg y  része és az aktivált m onocyták /m acrophagok . 
A ntiinflam m atorikus m olekula. D ózistó l függő  m ódon  
gátolja az aktivált m onocyták  effektor funkcióját (a p eri
fériás és a lam ina propriából szárm azókat egyaránt, (39) 
valam int a m onocyták  és N K -sejtek citok in term elését 
( I L - la  és ß, IL-6, IL-8, T N Fa granu locytastim ulá ló  fak
tor) (3 9 ,4 3 ), továbbá gátolja az 1-es típusú  T -helper (Thi) 
sejtek IF-y és IL-2 term elését. (A citok inszin tézis gátlása  
v a lósz ín ű leg  a transcriptio szintjén  történik.)

Nem befolyásolja viszont a 2-es típusú Th-sejtek 1L-4 pro
dukcióját. így fontos szerepe van a Th2 típusú immunválasz 
erősítésében. Az IL-10 gátolja az intestinalis lamina propria T- 
sejtek proliferációját. Végül fokozza az IL-lra szintézisét és így 
közvetett gyulladásgátló hatása is van. Negatív feedback révén a 
saját képződését szabályozza (39). Az IL-10, az IL-3 és az IL-4 
együttes jelenléte a hízósejtek növekedését erőteljesen serkenti 
(42).

IBD-ben szintjét nem találták alacsonyabbnak. Mégis egér
ben a IL-10 gén mutációja, így az IL-10 hatás kiesése súlyos coli
tis kialakulásához vezet (39), míg az IL-4 génjének hibás mű
ködése esetén hasonló jelenség nem volt megfigyelhető. Az IL-4- 
gyel ellentétben, IBD-ben az IL-10 hatással szemben nincs 
rezisztencia. Valószínűleg relatív hiányról van szó. IBD-s bete
gek monocytakultúráiban az IL-10 az IL-lra szintjének emelé
sével és az IL-lß-szint csökkentésével helyreállíthatja a meg
bomlott IL-lß/IL-lra egyensúlyt (39).

Interleukin-12
Az IL-12 az antigénprezentáló sejtek által termelt szabályozó 
citokin, melynek alapvető szerepe a Thl típusú immunválasz 
kialakításában van (20). Két alegységből áll, melyeket két gén 
kódol két különböző kromoszómán. Koordináltan expresszá- 
lódnak (1). Termelésüket bakteriális termékek, valamint IF-y 
indukálja. Inhibitorai: IL-10, TGF-ß, IL-4, PGE2 (30).

IBD-ben betöltött szerepére csak következtetni tudunk, pon
tos adatok nincsenek. Állatkísérletes IBD modellekben rekombi- 
náns IL-12-t alkalmazva a colitis lefolyása súlyosabb volt (31).

Tumornecrosis faktor-a
A gyu llad ásos folyam atokban központi szerepet játszó  
m ediátor. H atása sok  szem pon tb ól hason lít az IL -l-éh ez , 
de ehhez je len tős cachectizáló  hatás csatlakozik  (24). 
Részt vesz az im m unregulatióban  is. M o n ocy ták /m ac
rophagok, T-, B -lym phocyták , fibroblastok egyaránt ter
m elik. Szerepet játszik  a neutrophil accum ulatióban , a 
granulom a k ép ződ ésb en . Fokozza az endothelsejtek  fel
színén  az ad héziós m olekulák  expresszióját. A z ep ith e l
sejtek k özö tti ju n ctiók  lazításával növeli a perm eabili-  
tást. Az IF-y-val szinergizm usban  citotoxikus az ep ithel- 
sejtekre (6). Az en d otoxin  shock  fontos m ediátora.

Az II-1 és a TNF-a együttesen fokozzák az IL-6 és az IL-8 
produkcióját. Ugyanakkor az IL-6 gátolja a TNF-a képződését 
(24). A TNF-a a foszfolipáz A2-t is aktiválja. A foszfolipáz C-hez 
hasonlóan jelenléte fokozott mennyiségű arachidonsav meta- 
bolit felszabadulását eredményezi. Nő az arachidonsav, meny- 
nyisége és ez többszörösen szabályozott folyamat révén foko
zott mennyiségű prosztaglandin-E2 (PG-E2) termeléshez vezet. 
A nagy mennyiségben képződött PG-E azután negatív feedback 
révén visszaszorítja a TNF-a termelését (21). IBD-ben a PG-E 
szintje magas, mégsem váltja ki a TNF-a termelésének csökke
nését. Ez annak lehetőségét veti fel, hogy IBD-ben sérül a PG-E 
TNF-a szintézist gátló hatása (21).

A fenti hatásokkal jó l m agyarázható az IB D -ben  ész 
lelt bélgyu lladás képe. A TNF jelentőségét k iem eli, h o g y  
állatkísérletes IBD m odellekben  a T N F-a inhib itora aka
dályozta a granu lom atosus és fibroticus gyu lladás k i
alakulását (6).

A ktív  IB D -ben  a szérum ban és a szék letben  egyaránt 
nő a T N F -a szintje (6), m íg az inaktív b etegségb en  n o r
m ális szin tek  m érhetők . M ások nem  találtak sz ign ifik án s  
különbséget (24). Breese és mtsai úgy találták, h o g y  CD- 
ben a lam ina  propria m onocytá in ak  100%-a k ép es TNF- 
a  term elésére.

Egészségesek lamina propriájában a monocytáknak csak 
kb. 50%-a szintetizált TNF-a-t. Ezen sejtek TNF-a termelését 
valószínűleg a bél epitheliumon átjutó különböző bakteriális 
termékek indukálják. Egyéb gyulladásokban is nő a TNF-a-t 
képző sejtek száma. Nem kizárt, hogy mivel CD-ben a fokozott 
permeabilitás miatt több bakteriális termék jut át a bélfalon, ez 
váltja ki a TNF-a-termelő sejtek arányának növekedését. UC- 
ben hasonló jelenség nem volt megfigyelhető (6).

A granulomák kialakulásához emelkedett TNF-a szint mel
lett az INF-y és IL-2 megfelelő szintje, együttes jelenléte szük
séges. Ezek mindegyikének szintje jellemzően emelkedik CD- 
ben, és a kórkép jellegzetessége a granuloma képződés (6). UC- 
ben, bár a TNF-a szintje magas, de IL-2 és IF-y termelés nem  
vagy alig detektálható, így logikusnak tekinthető, hogy ebben a 
betegségben granulomák nem alakulnak ki.

Transforming growth faktor-ß
Az epidermalis növekedési faktor család tagja. Központi szere
pet játszik a gyors reepithelisatióban. Gátolja a sejtosztódást, 
stimulálja a differenciálódást. Serkenti az epithelsejteknek a
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sérülés helyére való vándorlását, így fontos szerepe van a szöve
ti integritás helyreállításában. A „növekedési faktor” szerepén 
kívül az immunregulációban is jelentősége van, mint antiin- 
üammatoricus citokin. Th2-sejtek termelik. Állatkísérletekben 
a Thl túlsúllyal jellemezhető krónikus colitis kifejlődését meg
akadályozta (31), illetve TGF-ß hiányos egerekben colitis fejlő
dik ki. Fontos szerepet tölt be a TH1-2 típusú immunválasz 
egyensúlyának kialakításában.

IBD-s betegek mucosájában emelkedett TGF-ß szinteket 
mértek az egészséges kontrollokhoz viszonyítva (3). Hiánya 
legfeljebb relatív lehet.

Piatelet activating factor
A PAF endogén  foszfolip id . Eredetileg IgE antitest szen- 
zitiv izált basophilekből tö rtén ő  felszabadulását észlelték, 
de az eosinophilek , a neutrophilek , a throm b ocyták , a 
m acrophagok  és az en dothelsejtek  is képesek  a PAF sz in 
tézisére. Hatására fokozód ik  a throm bocytaaggregáció , a 
neutrophilakkum uláció, vasod ilatatio  jön  létre, nő a vas
cularis perm eabilitás, h örgő-összeh ú zód ás alakul ki
(37). A prosztaglandinokkal (PG) és leukotrienekkel 
együtt alapvetően fontos a gyulladás folyam atában, Ca- 
mussi gyu lladásos és anaphylaxiás m ed iátornak  nevezi 
(7). IL-1 hatására fokozódik  a p rosztanoidok  és a PAF 
k ép ződ ése  (21,37).

A bél gyulladásos folyamataiban játszott szerepének fontos
ságára hívja fel a figyelmet, hogy patkányok hasi aortájába 
szintetikus PAF-t juttatva kiterjedt haemorrhagiás gyomor- 
nyálkahártya-erosio (37) fejlődött ki. Az oxigén hiányában 
kialakuló bélfalnecrosist is a PAF mediálja (9).

A z IBD patogenezisében  is valószínűleg fon tos szere
pet játszik . Norm ális körü lm ények  között a co lo n  nyálka
hártyájában nincs detektálható m ennyiségű  PAF. Aktív  
U C -ben  azonban szintjét m agasnak  találták, és  ez nem 
csak a bazális értékekre vonatkozik , hanem  az IgE vagy  
C a-ionoforral történt stim u lác ió t követőkre is. A ktív CD- 
ben em elkedett széklet PAF tartalm at m utattak ki. A zon
ban nem csak  IBD-ben em elked ik  a PAF term elés, hanem  
fokozott szintézis észlelhető  szám os egyéb gyulladásban. 
Az irritabilis colon szindróm ában, h asm enésben , m alab
sorptio  során a PAF-szint norm ális. P redn iso lon , sul- 
fasalazin  hatására csökken a PAF-szint U C -b en , viszont 
C D -ben  a kezelt és nem  kezelt betegek bélnyálkahár
tyájában egyaránt nagy volt a PAF m en nyisége (9), és ezt 
a sztero id  terápia nem  befolyásolta. U C -ben  a széklet 
PAF szintje a gyulladás in d exe, és a terápiás hatás felm é
résére is alkalm as lehet.

Interferon-gamma
IL-2 hatására a CD4+- és CD8+-sejtek termelik. Gyulladásos 
mediátor. Aktiválja a MPS tagjait, erősíti az ölő mechanizmust. 
Fokozódik az MHC-II molekulák expressziója, valamint kife
jezettebbé válik az MHC-II-höz kötött antigénprezentáció, ak
tiválódnak az NK-sejtek és az érendothelsejtek. Hatására az ad
héziós molekulák (ICAM-1) fokozott mennyiségben jelennek 
meg a sejtek felszínén, ezáltal segíti a CD4+ Th-sejtek kitapadá
sát az érfalhoz, majd kilépésüket a keringésből. Többmagvú 
óriássejtek jelennek meg (17).

IBD-ben az IF-y fő forrásai a T-sejtek. A Crohn-betegek 
LPMC-jéből spontán felszabadul. Nő az IF-y-termelő sejtek 
száma a bél mucosában az egészségesek bélnyálkahártyájához 
viszonyítva, valamint különböző stimuláció hatására prog
resszív és a normálishoz képest kifejezettebb IF-y-emelkedés 
bizonyítható (33).

Megbeszélés

Az utóbbi évek  intenzív kutatásainak eredm ényei által 
szolgáltatott hatalm as ism eretanyag közelebb v itt m inket  
az IBD etiopatogenezisének  m egértéséhez, de a vég leges  
válasz m ég  várat magára. Egyre inkább b ele lá tu n k  a 
gyu llad ásos és im m unfolyam atok szabályozásába. B izo
nyítást nyert a TH1 típusú im m unreakció tú lsú lya IBD- 
ben , de m ég  változatlanul n em  tudjuk, h ogy  m i id éz i elő  
ezt a T h l dom inanciát.

Egyes feltételezések  szerint az ep ithelsejtek  k óros im 
m unfunkciója  felelős a b etegség  kialakulásáért. A z ep i
thelsejtek  antigénprezentációja kóros. In vitro k ö rü lm é
nyek közö tt az antigénprezentáció norm ális ep ithelsejtek  
esetén  a T -szuppresszor sejtek proliferációját is m eg in 
dítja, m ely  fontos a gyu lladásos folyam at leállításában  
(14, 24). IB D -ben azonban erőteljes T-helper aktivitás  
kíséri az antigénprezentáció folyam atát (14). M ono- 
nuclearis sejtek  aktiválódása elhú zód ó  citok in term elést  
eredm ényez, s ez  intenzív szöveti k árosodáshoz vezet.

A m ásik  lehetőség  a citok inrendszer szabályozásának  
zavara, h iszen  a bélbaktérium ok, a béllum enből szárm a
zó an tigének  norm ális esetben  is krónikus stim u lác ió t  
jelentenek  az intestinalis im m unsejtek  szám ára. Egyes 
elképzelések  szerint a velük szem b en i im m untolerancia  
elvesztése vá ltjak i az im m unrendszer aktiválódását (12).

B izonyítást nyert a gyulladásgátló  hatás e lég te len 
sége: pl. az IL-4 hatástalansága, az IL-10 relatív e lég te len 
sége. És p ersze állandóan ott k ísért egy  ism eretlen  kü lső , 
aktiváló ágens gondolata, m ely  krón ikus ingerként, vagy  
esetleg  csak triggerként a b etegséget elindítja.

Van olyan  elképzelés is, m iszerin t a háttérben töb b 
féle genetikai eltérés is állhat, m ivel több citok in rő l (IL- 
10, TGF-ß, IL-2, T-sejt receptor a  és ß stb.) is b eb izo n y o 
sodott, h o g y  olyan egerekben, am elyekben az ők et k ó 
doló  gén  h ibás -  netán hiányzik - ,  a hum án IB D -hez b i
zonyos tek intetben  hasonló bélgyu lladás képe alakul ki. 
A genetikai okok  m ellett a környezeti hatások  je le n 
tőségét je lz i azonban, hogy  néhányukban a b élgyu llad ás  
csak akkor alakul ki, ha az egereket nem  csíram entes  
környezetben  tartják, steril körü lm ények  k özött v iszo n t  
a betegség  n em  jelentkezik (32).

Az ism eretek  bővülése új lehetőségeket terem tett a 
terápiás fegyvertár bővítéséhez. Cél a T h l válasz d o m i
nanciájának csökkentése és a Th2 válasz erősítése.

Az IL -lß  dow n-regulatiójának előseg ítése (sz in téz isé 
nek, vagy hatásának csökkentésén  keresztül) a gyu llad á 
sos folyam at csökkenéséhez, esetleg  k ioltásához v eze t
het. Pl. a PGE2 negatív feedback m echanizm us útján g á 
tolja az IL-1 term elést (37). P redn iso lon  hatására is gátolt 
az IL-1 felszabadulás. V alószínűleg a c ik loox igen áz-lip o- 
oxigenáz inh ib itorok  is akadályozzák az IL-1 re lease-t a 
gyulladt co lon  nyálkahártyából. IL -l-ra-val történ t  
előkezelés IBD m odellekben a gyu lladás m értékének  és 
kiterjedésének  csökkenéséhez vezetett (24). F elm erült a 
PAF antagonisták  adásának gondolata  is (9), a gyakorlati 
alkalm azhatóság azonban egyelőre kérdéses.

A legtöbb  sikerrel kecsegtető, m ég kísérleti stá d iu m 
ban lévő próbálkozás az IL-10 terápiás alkalm azása. Lo
kálisan adva n incs toxikus m ellékhatása. A szerrel k ap 
csolatban m ár hum án tapasztalatok is vannak. Schreiber 
és mtsai három , szteroidra refrakter UC-s betegn ek  napi
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1x100  |ig IL-10-et adtak 50 m l-es beöntés form ájában. 
Bizonyítható volt a proinflam m atorikus citok inek  szek 
réciójának csökkenése (a keringő  és a lam ina propria  
m ononuclearis sejtek részéről egyaránt), m elyet eg y ér
telm ű klinikai javulás k ísért (39). Van Denver és mtsai 
0 ,5 -2 5  pg/ttkg dózisban, 7 egym ást követő n ap on , in t
ravénás bolus injekcióban adva, szteroidra refrakter CD-s 
betegek  esetén  találták h atásosn ak  az IL-10-et (10).
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A 
TEL

elnyerheti 
Bécsben rendezett

Gasztroenterológiai Világkongresszus
jes részvételi költségét! (1998.s z e p t em ber  6-11. )
Kérjük, figyelje az Orvosi Hetilap előző számait is. Kéthetenként újabb kérdéssort talál, összesen hármat 
(a közbeeső heteken megismételjük az előző számban feltett kérdéseket).
A beküldési határidő: 1998. május 31., eddig a napig kell eljuttatni a három quiz megfejtését az alábbi 
címre: Richter G edeon Rt. Marketing Főosztály, Budapest 10, Pl. 27 , 1475. A válaszok beküldői közül 
a 30 legtöbb pontszámot elért megfejtőt vacsorára hívjuk meg, ahol közjegyző jelenlétében kisorsoljuk a szeren
csés nyertest, aki a Richter Gedeon Rt. költségére vehet részt Bécsben a Gasztroenterológiai Világkongresszuson. 
A Quamatel-quiz eredményét és az utazást elnyerő megfejtő nevét a 35. számban tesszük közzé, természetesen 
a vacsorán résztvevőket és a nyertest még előbb, külön is értesítjük.

3 . KÉRDÉSSOR

A kérdéseket igyekeztünk úgy 
megfogalmazni, hogy csak egy 
helyes válasz legyen.
Ennek a betűjelét várjuk.

1. Mely betegcsoportban 
emelik magasabbra a pH-t 
a protonpumpabénítók?
A. H. pylori pozitívak
B. H. pylori n e g atív ak
C. C sökkentik  a pH-t
D. Nem  befo lyáso l a  H. pylori fertőzöttség
E. S a v tú lte n g ésb en  sz e n v ed ő k

2. A H. pylori jelenléte mely 
betegségre nem jelent kockázati 
tényezőt?
A. N yom bélfekély
B. G y om orfekély
C. G y o m o rrák
D. Zollinger-Ellison sz ind róm a
E. G astritis

3. NSAID szedésekor mi nem 
növeli a fekély kialakulásának 
kockázatát?
A. K ortikosz tero id  k e ze lé s
B. Idős kor

C. A s z e d é s  e lső  hónap ja
D. Em elt dózis
E. A fe n tie k  közü l m indegyik növeli

4. Az alábbiak közül melyik 
az a diagnózis, amelynél
a legkevésbé egyértelmű 
a H. pylori eradikáció 
szükségessége (Maastricht)?
A. A nam n esz tik u s gyom orfekély
B. Korai g y o m o rrá k  rezekciója  u tán
C. T artós PP I-keze lés előtt
D. A lacsony m align itá sá  MALT-lymphoma 

a g y o m o rb a n
E. N SA ID -kezelés elő tt

5. H. pylori eradikáció után 
mikor tér vissza a savszekréció 
és a gasztrin-elválasztás
a normál értékre?
A. N é h á n y  ó ra  m úlva
B. N é h á n y  n a p  m úlva
C. N é h á n y  h ó n a p  m úlva
D. N é h á n y  év  m úlva
E. N em  té r  v issza a  norm ál é r té k re

6. Mi okozhatja, hogy a H. pylori 
eradikáció után végzett

szerológiai kontroll továbbra is
H. pylori pozitivitást mutat?
A. S ikerte len  e rad ik ác ió
B. Ú jra fertőződés tö r té n t
C. Fennáll m ég  a  fek é ly
D. A sze ro ló g ia  kev éssé  specifikus
E. A sze ro lóg ia  csak  so k á ra  válik 

neg ativ v á

7. Milyen esetben nem 
kifogásolható, ha a fekélyre 
utaló panaszokkal jelentkező 
60 éves betegnél az első lépés 
a H. pylori eradikáció?
A. Ha e g y é rte lm ű e n  nyom b élfek é ly re  

u ta ln a k  a p a n a sz o k
B. N egatív rad io lóg ia i lelet
C. Igazo lt H. pylori fe rtő z és
D. Ha nincs v é rz é s re  u ta ló  jel
E. Egyik sem

8. Szükséges-e
a H. pylori pozitív beteg 
családtagjait is rutinszerűen 
szűrni a fertőzésre?
A. Nem
B. Igen, n eh o g y  m eg b e teg e d je n e k
C. Csak a  18 év en  a lu liak a t

D. Csak a  18 év fe le ttiek e t
E. Igen, a  v issz a fe rtő ző d é s  e lke rü lésé re

9. Milyen H. pylori eradikációs 
séma használata javasolható 
(Maastricht)?
Ajánlott-e az alábbi séma: 
(PPI+2 antibiotikum) napi 
kétszer, 7 napig adva?
A. Igen
B. Igen, de  csak  b izonyos an tib io tikum ok 

a lk a lm a sa k
C. Nem
D. A ntib iotikum  é rzé k en y ség i v izsgálat 

v ég zen d ő
E. T enyésztés d ön t

10. Nevezzen meg 3 híres 
épületet vagy helyet Bécsben!

Köszönjük, 
hogy velünk játszott!

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

Orvoslátogató Hálózat: 43T4010 • Orvostudományi Főosztály: 431-5780 Quamateí



MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK

Komplex nyom elem  készítm ény biológiai hasznosu lásának  
tan u lm án y o zása  izo tópos nyom jelzéstechnika 
és egész tes t-m érés  alkalm azásával
Balogh Lajos dr., Kerekes Andor dr., Bodó Katalin dr., Körösi László és Jánoki Győző A. dr.
O rszágos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest 
(intézetvezető  igazgató: K öteles G yörgy dr.)

Komplex nyomelem és ásványi anyag hasznosulásának 
vizsgálatára a szerzők elkészítették a készítmény 65Zn, 
57Co, 54Mn, 59Fe, "Mo és 53Ni izotópokkal jelzett, az ere
deti oldattal fizikokémiailag azonos változatát. A jelzett 
készítmény oldatok egésztest-retencióját, szerv-eloszlá
sát és kiürülését mindösszesen 180 db Wistar patká
nyon, 6 db Beagle fajtájú és két keverék kutyán vizs
gálták egésztest-mérő berendezés, gamma- és béta-su
gárzást mérő műszerek, szcintigráfiás módszer és anyag
csereketrecek használatával normális táplálkozás mel
lett. Kiemelkedően magas hasznosulási értékeket mértek 
a vas esetében (egésztest-retenció 8-30%), magas 
értékeket a cink (4-5%), kobalt (4-6%), molibdén 
(3-4%) és mangán (2-4%) alacsonyabb értékeket a 
nikkel esetében (1% alatt). A szerveloszlás-vizsgálatok és 
szcintigráfiás vizsgálatok során főleg a máj, vese és 
izommintákban, esetenként a vérmintákban észleltek 
magasabb aktivitást. A kiürülés útja döntően (több mint 
90%-ban) a széklet volt a cink, mangán, vas és nikkel 
esetében, míg a kobalt jelentős (8%), a molibdén na
gyobb része (52%) a vizelettel távozott. Eredményeikből 
kitűnik, hogy az izotópos nyomjelzés technika, az egész
test-mérés és anyagcsere-vizsgálatok segítségével a 
nyomelemek biológiai hasznosulása jól leírható.

Kulcsszavak: komplex nyomelemkészítmény, izotóptechnika 
nyomjelzés, Zn, Co, Mn, Fe, Mo, Ni, biohasznosulás, egésztest
mérés, szerveloszlás, szcintigráfiás vizsgálat, anyagcsere-vizsgá
lat

Evaluation of a complex trace element composition 
bioutilization in dogs and rats using isotope techo- 
niques. Modified mineral and trace element solutions 
were prepared containing Zn-65, Co-57, Mn-54, Fe-59, 
Mo-99 and Ni-63 isotopes which were physico-chemical- 
ly identical to the original solution. Bioutilization exami
nations were carried out on animals receiving their nor
mal feeding, after p. os application of complex trace ele
ment composition (CTEC) namely whole-body retention 
studies, bioassays, scintigraphic and excretion examina
tions in altogether 180 Wistar rats, 6 Beagle and 2 mon
grel dogs using whole body counter, gamma and beta 
counters, gamma camera and metabolic cages. 
Extremelly high whole body retention was measured in 
case of iron (8-30%), high utilizations in case of zinc 
(4-5%), cobalt (4-6%), molybdenum (3-4%) and man
ganese (2-4%) and a lower value in case of nickel. 
Bioassay and scintigraphic evaluations showed marked 
liver-, kidney-, and muscle and moderated blood up
takes. The way of excretion was mainly (more than 90%) 
via the faeces in case of zinc, manganese, iron and nic
kel, although cobalt excreted in 8% and molybdenum in 
52% via the urinary tract. Our results show, that isotope 
technique combined with whole body counting and ex
cretion studies in an available method for trace element 
bioutilization studies.

Keywords: complex trace element composition, Zn, Co, Mn, Fe, 
Mo, Ni, bioutility, whole body retention, bioassay, scintigraphy 
and excretion studies

Az élő szervezet ellátása m egfelelő  m inőségű  és m en n yi
ségű ásványi anyagokkal, valam int m ikroelem ekkel alap
vető  fontosságú  a szervezetben  zajló b iokém iai folya
m atok egészséges m űködéséhez. M inden élőlény, köztük  
az em ber esetéb en  is, p illanatnyi fizio lógiás (pl.: egyed 
fejlődés b izonyos szakaszai, terhesség, m egnövekedett 
igénybevétel), vagy  patológiás (pl.: felszívódási és anyag
cserezavarok, hosszan  tartó betegség) állapotainak m eg
felelően  az ásványianyag- és m ikroelem -igény  az eredeti 
szintnek akár többszörösére is növekedhet. Ez a m eg
növekedett igény  átlagos táplálkozási szokásokat figye
lem be véve sok szor k ielégítetlen  marad, ezért pótlása  
szükséges. Jelenleg a hazai gyógyszer- és é le lm iszerp ia
con néhány tucat azoknak a term ékeknek, gyógyszernek  
nem  m in ősü lő  gyógyhatású  készítm ényeknek , valam int 
vitam inozott és m egnövelt ásványianyag- és m ik roelem 
tartalom m al forgalom ba hozott élelm iszereknek  a szá
m a, am elyek az orális ú ton  történ ő  p ótláshoz szóba

Orvosi Hetilap 1998,139 (21), 1297-1302.

jöhetnek . Ez a nagyszám ú k ész ítm én y  term észetesen  
m in d  form áját (pl. ivólék, pezsgőtab letták , tabletták, kap
szulák , szirupok), m ind  ö sszetételét tek intve m eg le
h ető sen  heterogén. Ennek m egfele lően  felszívódásuk  és 
h aszn osu lásuk  -  am i használatuk indokoltságát is jelenti 
-  m ás és m ás lehet. Tekintettel arra, h o g y  az egyes kom 
p on en sek  b iohasznosu lásának  k övetése , illetve m o 
d ellezése nem  egyszerű , korrekt farm akokinetikai ada
tok  nem  állnak rendelkezésre. M unkánk során  tehát 
m odellk én t egy  forgalom ban lévő kom plex  n yom elem 
k ész ítm én y  (KNyK) esetében  tanulm ányoztuk  a 6 k ü lön 
b ö ző  ásványi anyag és nyom elem  felszívódását és b io ló 
gia i hasznosulását, két állatfajon, az izotóp technika  nyúj
totta lehetőségeket használva.

A gam m a-sugárzó izotópokkal jelö lt vegyü letek  e lső 
sorban  a felszívódás, a szervezetb en i eloszlás és a 
k iürü lési utak m eghatározására alkalm asak. M etabolitok  
azonosítására  általában ez a m ódszer nem  alkalm as.
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A gam m a sugárzás felhasználásával a szervezeten  k ívüli 
szcin tillác iós detektálás, a vegyü let eloszlásának fény- 
k épszerű  dokum entálását is leh etővé teszi (1). A m ódszer  
általános alkalmazását m o d ern , elegáns és gazdaságos  
oldala m ellett egy jelentős tén yező  korlátozza, n evezete
sen az, h o g y  a vizsgálni k ívánt m olekulának a jelö lő  atom  
hozzákapcsolását követően  is m eg kell tartani az eredeti 
fizikokém iai és biológiai tulajdonságait.

A fentiek  alapján k ézen fek vő  volt egy ism ert kom plex  
nyom elem készítm ény ásványianyag- és nyom elem tartal
m ának felszívódását, a szervezeten  belüli eloszlását és 
k iürü lését izotóptechnikával tanulm ányozni (17, 19). A 
vizsgált KNyK -  im ert ö sszeté te lű  -  orális oldat g y ó g y 
szerform a, am ely az em ber szervezetében  könnyen  fel
sz ívód ó  szerves hord ozók hoz kapcsolt, élettanilag n élk ü 
lözh etetlen  ásványi anyagokat és nyom elem eket tartal
m az. A fenti oldat ásványi anyagainak és nyom elem einek  
rendelkezünk  „izotópos változatával”, ezért lehetőség  
van arra, h ogy  ezen kém iailag  azonos, de béta- vagy  gam 
m a-sugárzással is rendelkező izotópok  felhasználásával 
az alkalm azás után az egyes vegyületek szervezetben i 
eloszlását, kiürülését kövessü k .

A kísérletek során vas, c in k , m angán, m olibdén, n ik 
kel és kobalt nyom elem ek izotópjait használtuk fel 
nyom jelzésre. A felsorolt izo tóp ok at hozzáadtuk a v iz s 
gálandó készítm ényhez, m ik or is ezek az inaktív anya
gok h oz hasonlóan k oord in ác iós kom plexet k épeztek  a 
gyógyszerkészítm ényben  lév ő  kom plexképző szerves  
m olekulákkal. A kom p lexk ép ződ és kialakulását k öv ető 
en  az eredeti készítm ény alkalm azásának m egfele lően  
orális applikációval került az oldat patkányokban és 
kutyákban vizsgálatra. A k ísér le ti állatok takarm ányo
zása nyom elem ekben d ú síto tt standard tápokkal történt, 
így  a n orm ál táplálkozás m elle tti nyom elem -felszívódást 
és -hasznosu lást tanulm ányoztuk.

Anyag és módszer

A különböző izotópokkal jelzett komplex 
nyomelemkészítmények előállítása
A kereskedelmi forgalomban kapható Béres Csepp Plussz 
Komplex Nyomelem Készítményben (KNyK) lévő számos 
nyomelem közül hatnak készült el a megfelelő izotóppal jelzett 
oldata (1. táblázat). Az előállítás során a következő izotópokat 
használtuk fel: 65Zn, 57Co, 54Mn, 59Fe, "Mo, 63Ni. Egy-egy kísérleti 
állat per os kezeléséhez szükséges kb. 100 kBq aktivitás értéket 
figyelembe véve az egyes izotópok radioaktív koncentrációja 
alapján számoltuk azt az izotóp oldat térfogatot, melyet a kész 
KNyK oldathoz adtunk hozzá. A rendelkezésre álló oldatok

egységesen 10 ml KNyK és 15 MBq aktivitást tartalmaztak. A 
táblázatból kitűnik, hogy a hozzáadott izotópok fémion tartal
ma a KNyK-oldat fémion-tartalmának elenyésző része, a leg
magasabb érték a nikkel esetében volt (3,2%). A 6-féle izotóppal 
kiegészített KNyK-oldat eredetivel való fizikokémiai azonossá
gát leszálló papírkromatográfiás módszerrel ellenőriztük.

A kísérletben szereplő állatok
A vizsgálatainkban szereplő vegyesivarú Wistar patkányok 
(mindösszesen 180), a Semmelweis OTE, Központi Állatház 
tenyészetéből kerültek Intézetünkbe, ahol a kéthetes szoktatás 
és megfigyelés után 6 hetes korukban 114±18 g testtömeggel 
vontuk őket kísérletbe. Beérkezésük után a kísérletek befe
jezéséig ismert beltartalmú standard patkánytápot (CRRE/A 
egységes patkány táp, Charles River Magyarország Kft.) és 
vezetékes ivóvizet adtunk ad libitum. A kísérletet megelőző 
megfigyelési időszakban és a kísérletek ideje alatt elhullás vagy 
megbetegedés nem fordult elő, az állatok testtömeg-gyara
podása fajtájuknak és életkori sajátosságaiknak megfelelő volt.

A kísérleteinkben egésztest-aktivitás mérésekben szereplő 
3 kan, 3 szuka Beagle kutyát (WOBE Beagle kennel) 11,2±0,9 kg 
testtömeggel 14 hónapos korukban a tenyészetéből vásároltuk. 
A kutyák a saját tenyésztésű keverék ebektől elkülönítve, cso
portos kennelben kerültek elhelyezésre, teljes értékű kutya
tápot (Purina Tonus Dog Menu) és vezetékes ivóvizet ad libi
tum fogyasztottak. A megfigyelés és a kísérletek során megbe
tegedést vagy elhullást nem tapasztaltunk, az állatok testtö
mege ezen időszak alatt gyakorlatilag nem változott. A saját 
tenyésztésű mindösszesen 2 nőivarú keverék kutya a szcinti- 
gráfiás vizsgálatokban szerepeltek, 1,5, ill. 3 éves korúak, 22 és 
36 kg testtömegűek voltak.

Patkányok kezelése
Az állatokat 2 nappal a szondázás előtt szoktatás céljából a 
kísérlet alatti végleges helyükre telepítettük. Továbbra is a m eg
szokott táppal etettük, de a vezetékes csapi ivóvizet lecseréltük 
ioncserélt és üvegelektróddal bidesztillált vízre. A szondázás 
előtt 6 órával megvontuk a takarmányt. A szondán (Infant 
Feeding Tube, Mallinckrodt Medical) keresztül az előzetesen 
elkészített hígított, módosított készítményből 0,5 ml-t applikál
tunk a gyomorba, majd 1,0 ml bidesztillált vízzel átmostuk a 
szondát. A művelet végeztével az állatokat eredeti helyükre tet
tük és újra ad libitum takarmányoztuk.

Kutyák kezelése
H um án teflonbevonatos gyom orszond át (ST 2414, Rei- 
singer and R em ényi) használtunk  a kutyák kezeléséhez. 
A z állatoktól a takarm ányt 6 órával a m űvelet előtt m eg 
vontuk, majd az ök lendezés-hányás m egelőzése céljából 
1 órával korábban 6,5 m g th iethylperazinum ot adtunk  
im . (Torecan inj., EGIS). Az állatokat ketam in-H C l 10 
m g/ttkg ív. (Calypsovet inj.) xy lazine 5 m g/ttkg iv. (Ro-

1. táblázat: A radioaktív izotóp fémion-tartalmának és a vizsgálandó készítmény komplex nyomelem-koncentrációjának összevetése 
10 ml készítmény/15 MBq aktivitás izotópfajtánként

Izotóp
Vizsgálandó
készítmény

(ml)

Izotóp
térfogata

(ml)

Izotóp fémion
tartalma 

(mg)

Eredeti készítmény 
fémiontartalma 

(mg)

Izotóp fémion 
tartalma a 

készítmény fémion
tartalmának %-ában

65Zn 9,59 0,41 1,189 10,549 0,01
57Co 9,79 0,21 0,051 0,2450 0,02
57Mn 9,42 0,58 1,856 2,9200 0,06
59Fe 9,59 0,41 57,40 19,180 0,30
"Mo 9,50 0,50 0,077 1,8100 0,00004
63Ni 9,59 0,41 34,00 1,0600 3,20
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m etar inj.) és d iazepam  5 m g/egyed  (Seduxen inj.) kész ít
m ények keverékével nyugtattuk. Az előzetesen elkészített, 
m ódosított készítm ényekből 0,5 m l-t az egésztest-m érés
hez használt állatoknak és 1,5-3 m l-t pedig a szcintigráfiás 
vizsgálatra szánt ebeknek juttattunk a gyom rába. A  m o só 
folyadék m ind en  esetben  2 x  20 m l ioncserélt-bidesztillált 
víz volt. A m űvelet végeztével az állatokat eredeti helyükön  
nyugalom ba helyeztük  és 6 órával később m egszokott ta
karm ányukkal újra ad libitum etettük.

Szerveloszlás (bioassay) vizsgálatok
A szerveloszlás-vizsgálatokhoz a szondázástól számított 1,3,6,12, 
24,48,72 és 96 órával később, időpontonként 3-3 patkányt öltünk 
le. Az állatokat dietil-éterrel elaltattuk, majd a v. jugulárisok át
vágásával elvéreztettük. A vizsgált szervek 57Co- és 63Ni-KNyK 
esetében a vér, izom, tüdő, máj, vese, gyomor, valamint gyomor- 
tartalom voltak. Ezen kívül "Mo-KNyK esetében az agy 54Mn- 
KNyK esetében a csont, szőr, köröm, vékony- és vastagbél, 59Fe- 
KNyK és 59Fe-referencia esetében csont, lép, vékony- és vastagbél, 
65Zn-KNyK és 65Zn-referencia esetében thymus, lép, vékony- és 
vastagbél aktivitástartalmát vizsgáltuk. A leölt állatokból a fel
sorolt szerveket kivettük, steril fiziológiás sóoldatba mártottuk, 
majd papírvattában szárazra töröltük. Az ilyen módon előké
szített szerveket az 5 gamma emittáló izotópok esetében 8 cm-es 
kupakos műanyag mérőcsövekbe (Gamma Művek Rt., Budapest) 
tettük, majd tömegüket (Sartorius Germany) és aktivitásukat 
előzőleg kalibrált talliummal aktivált NaI szcintillációs kristály
hoz csatlakoztatott NK 350-es automata mintaváltó készülékkel 
(Gamma Művek Rt., Budapest) lemértük és házi fejlesztésű szoft
verrel meghatároztuk a szervek gramm szerv %-ra és teljes szerv 
%-ra vonatkoztatott aktivitás értékeit a standardokhoz képest. A 
béta-sugárzó Ni63-KNyK esetében a súlymeghatározás hasonló 
módszerrel, az aktivitásmérés pedig folyadékszcintillációs (LSC) 
módszerrel történt.

Szcintigráfiás vizsgálatok kutyán és patkányon 
Az általunk vizsgált anyagok közül a 57Co KNyK és "M o KNyK 
esetében a jelölő izotóp sugárfizikai tulajdonsága miatt volt 
módunk a szcintigráfiás vizsgálatok elvégzésére. A 57Co-izotóp 
122 keV-os gamma-csúcsán, míg a "Mo esetében annak leány 
elemének, a 99mTc 140 keV-os gamma-csúcsán végeztük a vizs
gálatokat mobil, kis látómezejű analóg gamma kamerán 
(Picker, Dyna-Mo 9011, USA). A képek értékelése és tárolása, 
valamint az adatfeldolgozás a kamerához csatlakoztatott 
számítógépen, digitális adatfeldolgozó rendszeren (DIAG 3,81 
v, Debrecen) történt, eredményeinket CD-lemezen archiváltuk. 
A felvételeket a szondázás utáni 5,30 perccel, 1 ,3 ,6 ,12 ,24  és 48 
órával készítettük, minden alkalommal Tc-ultrafine, parallel 
hole kollimátort használva. A felvételek értékelésekor idő-ak
tivitás görbéket készítettünk, ahol a kijelölt szervek (ROI, re
gion of interest) a gyomor, vékonybél, vastagbél, végbél és 
egyéb szervek voltak. A első felvételt (5 perc-3 óra) 5 perces 
időelőválasztással, a 6 és 12 órás felvételeket 10 perces, míg a 
későbbi időpontokban 30 perces időelőválasztással készítettük. 
Az első két vizsgálati időponttól eltekintve, amikor is a szondá
zott anyag teljes mennyisége a gyomorban volt, a kutyákról tel
jestest- felvételeket készítettünk. Az állatok altatása minden al

kalommal megegyezett a korábban leírtakkal. A patkányokat 20 
mg/ttkg pentobarbital-Na (Nembutal inj. A.U.V., LaRoche, 
France) farokvénába fecskendezésével elaltattuk, majd háton 
fekvésben rögzítettük. A detektort craniocaudalis egésztest-po
zícióba hoztuk és a felvételeket a kutyák esetében leírt időelő
választásokkal elkészítettük.

Vizelet és bélsár gyűjtése anyagcsereketrecekben 
A kísérlet során alkalmazott üveg és rozsdamentes acélból készült 
anyagcsere ketrec alkalmas a vizelet és a bélsár szelektív gyűj
tésére, ivóvíz és takarmány nem szennyezheti a mintákat. Az 
anyagcsere-vizsgálatokhoz 24 hímivarú Wistar patkányt (a 6-féle 
izotóppal jelzett készítményhez anyagonként 4 állatot) használ
tunk. A fenti módon előkészített és gyomorszondázott állatoknál 
az anyagcseretermékeket 12, 24, 48, 72 és 96 órával később be
gyűjtöttük, majd tömegüket és aktivitásukat a bioassay vizsgálat
nál leírt módszer szerint mértük. A mért adatokból meghatároz
tuk a felsorolt időpontokban a vizelet és a széklet teljes mennyi
ségére vonatkoztatott aktivitást a standardokhoz képest. Ez utób
bi adat értelmezés szerint a per os beadott aktivitás vizelettel, il
letve bélsárral ürülő hányadát jelenti a vizsgált időpontokban.

Egésztest-mérések patkányon és kutyán 
Az egésztest-retenció mérése az izotópok per os beadását köve
tően mind kutyákon, mind patkányon egy humán mérésekre is 
alkalmas, OXFORD gyártmányú egész test-számlálóval, a 
spektrumok felvétele Nuclear Data gyártmányú PC alapú 
AccuSpec sokcsatornás analizátor kártyával történt, 4096 csa
tornában. A spektrumok kiértékelésére a Nemzetközi Atom
energia Ügynökség által kifejlesztett GANAAS nevű szoftvert 
alkalmaztuk. Vizsgálataink előtt mindkét speciesre hatásfok
kalibrációt végeztünk. A vizsgálatok időpontjai megegyeztek a 
szerveloszlás-vizsgálatok esetében leírtakkal.

Az állatkísérletek végzésénél a Magyar Tudományos Akadé
mia Egészségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonat
kozó Etikai Kódexének ajánlásait betartottuk, a vizsgálatok az 
Intézetünkben működő Állatkísérleteket Felügyelő és Engedé
lyező Bizottság engedélyével és ellenőrzése alatt történtek.

Eredmények

Tekintettel a nagyszám ú adatra, a könnyebb á ttek in the
tőség érdekében az egésztest-v izsgálatok  eredm ényeit és 
a szerveloszlás adatait táblázatba foglaltan, a k iürü lés  
eredm ényeit o szlopd iagram on  szem léltetjük a hatféle  
izo tóp os készítm ény szerinti csoportosításban. A  szö v e
ges részben csak a fontosnak , érdekesnek ítélt adatokra  
hívjuk fel a figyelm et.

Zn65 KNyK
Az egésztest-v izsgálatok  (2. táblázat) m indkét állatfajon  
a cink  h ason ló  b iohasznosu lását mutatják. Az orális app
likációt követően  72 órával a beadott c in k m en n yiség  kb. 
5%-a m érhető  a állatokban. A korábbi id őpon tok b an

2. táblázat: Patkány és kutya egésztest-retenciója különböző izotóppal jelzett készítmény p. os beadása után, relatív egységekben

Idő Patkány egésztest-retenció Kutya egésztest-retenció
(óra) ±SD (%) ±SD (%)

65Zn 57Co 54Mn 59Fe "Mo 65Zn 57Co 54Mn 59Fe "Mo
0,5 100±0,9 100+0,8 100± 1,7 100±4,2 100±3,1 100±2,5 100±0,8 100±1 100±2 100±1
1 91±2,5 85±1,6 97±1,4 96±4 106±4,7 95±1,4 88± 1,6 57±1,4 74±3 103±1
3 89±2,5 81 + 1,3 85±1,3 86±3,4 91±2,8 92±2,0 42±1,3 48±1,3 73±2,4 110±1
6 71±3,0 83±2,3 69±2,1 87±2,4 78±3,5 87±2,1 24±2,3 19±2,1 84±2,9 85±1

12 56±3,1 30±2,2 19±3,3 92±2,9 45±3,8 87±2,5 13±2,2 12±3,3 72±2,7 85±1
24 5,8±7,7 11 ±2,0 1,3±2,3 11 ±5,4 22±4,6 24±3,3 7,8±2,0 15±2,3 47±2,1 49±1
48 5,1±3,6 5,1±2,6 0,7+5,6 8,5±4,2 6,6±3,2 4,9±6,0 5,3±2,6 3±3,8 35±3,0 37±1
72 4,6±3,9 6,0±2,8 0,4±5,5 8,7±3,9 4,4±5,1 5,1 ±53 3,7±2,8 2,1±5,2 32±2,7 28±1
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3. táblázat: Különböző izotóppal jelzett készítmény szerveloszlása patkányon az injektált dózis teljes szerv %-ában

Szervek
1 óra 12 óra 48 óra 96 óra

X ±SD X ±SD X ±SD X ±SD

Vér 0,22 0,02 0,17 0,06 0,13 0,02 0,11 0,02
Izom 1,57 0,12 1,42 0,11 1,52 0,13 2,25 0,41

65Zn Máj 0,98 0,06 1,14 0,12 0,62 0,05 0,35 0,02
Vese 0,13 0,04 0,25 0,05 0,12 0,04 0,06 0,01
Gyomor + gy.-tart. 4,29 1,02 0,11 0,03 0,07 0,02 0,05 0,01

Vér 0,61 0,14 0,10 0,01 0,08 0,01 0,02 0,01
Izom 0,91 0,16 0,51 0,02 0,30 0,02 0,26 0,03

57Co Máj 2,01 0,48 0,63 0,03 0,35 0,03 0,24 0,02
Vese 0,47 0,03 0,13 0,01 0,14 0,01 0,08 0,02
Gyomor + gy.-tart. 8,92 1,83 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01

Vér 0,04 0,01 0,03 0,01 0,09 0,01 0,11 0,01
Izom 3,54 0,14 0,79 0,15 0,58 0,11 0,56 0,06

54Mn Máj 0,97 0,12 0,42 0,09 0,40 0,18 0,35 0,05
Vese 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,04 0,01
Gyomor + gy.-tart. 0,16 0,03 0,24 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01

Vér 2,10 0,15 0,17 0,02 0,16 0,04 0,13 0,07
Izom 4,01 0,22 1,65 0,17 1,13 0,18 1,06 0,08

"Mo Máj 2,65 1,22 4,65 0,98 2,28 0,86 1,02 0,05
Vese 0,85 0,01 0,47 0,02 0,33 0,01 0,18 0,01
Gyomor + gy.-tart. 75,4 5,63 0,23 0,04 0,12 0,01 0,07 0,02

Vér 3,77 1,12 4,38 1,11 10,2 3,66 8,29 2,25
Izom 1,83 0,96 2,66 1,00 2,66 0,98 1,87 0,92

59Fe Máj 6,64 1,88 6,77 1,80 3,60 0,92 1,56 0,56
Vese 0,18 0,02 0,22 0,02 0,22 0,11 0,17 0,05
Gyomor + gy.-tart. 16,6 3,42 0,15 0,03 0,73 0,54 0,08 0,03

Vér 0,14 0,03 0,058 0,02 0,028 0,01 0,029 0,01
63Ni Vese 0,063 0,02 0,01 - 0,015 0,01 0,01 -

Gyomor + gy.-tart. 2,70 0,63 - - - - - -

1. ábra: Ajezett komplex nyomelemkészítmény kiürülése 
patkányon az injektált dózis %-ában

látható eltérések (pl. 12 órás érték  patkányon 56%, k u 
tyán 87%) a különböző testm éretű  állatfajok eltérő é le t
tani sajátságaival m agyarázhatóak. A szervelosz lás-v izs-  
gálatok  (3. táblázat) során in term ittáló  jelleggel az iz o m 
ban (24 ,72  és 96 óránál több  m in t 2% I. D.) és a m ájban (3 
óránál 1 ,81,24 óránál 1,61% I. D.) m értünk nagyobb  ak
tivitásértékeket. A k iürülésvizsgálatok  eredm ényeiből (1. 
ábra) láthatjuk, hogy  a b ea d o tt 65Zn KNyK elen yésző  
része (0,16% -a) választódik  k i a v izeletben , m íg n agyobb  
hányada (97,5%-a) a szék lettel ürül a beadástól szám íto tt  
96 órára (1. ábra).

57Co KNyK
Az egésztest-v izsgálatok  (2. táblázat) a kobalt esetéb en  
hasonló  erdm ényeket m utatnak, m int a 65Zn KNyK  
adatainál láthattuk. Jelentős eltérésként értékelhető  v i
szont a szerveloszlás eredm ényeiben  (3. táblázat) az 
izom  és máj m ellett a vesék  és a tüdő jelentősnek  m o n d 
ható aktivitása. A szcintigráfiás vizsgálatok  során a 5Co 
KNyK tápcsatornában folytatott útját, valam int a k é ső b 
bi időpontokban  (48 ,72  órával az applikáció után) a máj 
és a vesék  képét tudtuk  m egjeleníteni. A m agasabb  
veseaktiv itás a k iürülés (1. ábra) útjának m egváltozásá
ban is tetten  érhető, a 96. órára az injektált dózis 8,88% -a  
távozik a v izelettel és m in tegy  64%-a a szék lettel (1. 
ábra).

54Mn KNyK
A m angán az előzőekben  szereplő két elem nél k iseb b  
értékű (patkánynál kevesebb, m int 1%, kutyánál kb. 2% 
72 órával az applikációt k övetően ) hasznosulást m utat az 
egésztest-m érések  során (2. táblázat). Ez az a lacsony ér
ték azonban  a későbbi időpontokban  (96 és 120 óra) is á l
landónak  bizonyult. A szerveloszlás (3. táblázat) ad ata i
ból a m ind végig  alacsony véraktivitás-értékeket, va la 
m int a n éh ány időpontban  jelen tős izom -, m áj- és v e s e 
aktivitásokat szeretnénk  k iem eln i. A m angán tú ln yom ó-  
részt (több, m int 90%) a széklettel távozik, a v ize le tte l 
csak elhanyagolható m en nyiségb en  (kevesebb m in t  
0,1%) ürül (1. ábra).
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59FeKNyK
A vas hasznosulása a vizsgált kész ítm ényb ől k iem elk e
d ő en  jónak  m ondható . Az egésztest m érések  (2. táblázat) 
a patkány esetében  több m int 8, m íg  a kutya esetében  
több, m int 30% (!) egésztest-retenciót m utatnak 72 órá
val az applikációt k övetően . Szerveloszlás-vizsgálatokból 
(3. táblázat) k itűnik , h ogy  a vasizo tóp  m ár az adagolást 
k övetően  3 órával m agas értéket (15 -20%  I. D.) m utat a 
m ájban, a vérben kb. k étnaponkénti m agas értékekkel 
in term ittáló jelleggel jelenik  m eg. A k iürü lése (1. ábra) 
csakn em  100% -ban a széklettel történ ik , a v izeletben  a 
vasizo tóp  jelen léte alig  m érhető (kevesebb  m int 1%) (1. 
ábra).

99Mo KNyK
E gésztest-m éréseink  szerint (2. táblázat) a m olibdén  je 
len tő s m értékben (patkányon több  m in t 4%, kutyán  
csakn em  3% I. D. 72 órával az adagolást követően) h asz
n o su l a "M o KNyK oldatból. A szervelosz lás (3. táblázat) 
adatok  szerint korai időpontokban  izom m in ták  m utatják  
a legm agasabb aktivitásértéket, am elyek  később ex p o 
nenciálisan  csökkennek. A szcin tigráfiás vizsgálat során  
az első  12 órában a k észítm ény  tápcsatornában  folytatott 
útját követhetjük n yom on , m íg a 24 és 48 órás fel
vételeken  a máj, a nyálm irigyek valam int a töm eges  
izm ok  rajzolódnak ki. A beadott d ó z is  az applikációt 
k övető  96 órán belü l 52% -ban ürül a v izelettel és csak  
26% -ban a szék lettel (1. ábra).

63N i KNyK
A nikkel esetében  m értük  a legalacsonyabb h asznosulási 
értékeket. E gésztest-m éréseket a lágy  béta-sugárzó Ni- 
izo tóp  esetében n em  volt m ódunk végezn i. A szervelosz- 
lásadatok (3. táblázat) a vizsgált szervekben  egyöntetűen  
alacsony értékeket m utatnak, 1 órával a beadást k öve
tő en  a legm agasabb vérszint a beadott d ózis 0,2% -a volt, 
am i a későbbi id őpontokban  csökkenő tendenciát m uta
tott.

A z anyagcsere-vizsgálatok  ered m én yei a fentiekkel 
összhangban  azt m utatják, hogy  96 órával az applikációt 
k övetően  az alkalm azott 63Ni KNyK 96% -a széklettel, 
2,7% -a a v izelettel távozott (1. ábra).

Megbeszélés

E redm ényeink p on tos m egítéléséhez és az irodalm i ada
tokkal való ö sszevetéséh ez  elöljáróban hangsú lyozn i 
kívánjuk  az alábbiakat:

-  A vizsgált k ész ítm én y  nyom elem tartalm a v iszo n y 
lag alacsony volt.

-  K ísérleti állatainkat nem  h iányd iétán  tartottuk, 
h anem  standard tápokkal etettük, így  táplálékukban az 
általunk vizsgált nyom elem ek  jelen tős koncentrációban  
(c in k , kobalt és vas esetében  a töb b szöröse) jelen voltak.

-  A vizsgálatainkat egyszeri p. o s applikációt k ö v e
tő en  végeztük, így  nyilvánvalóan m ás értékeket kaptunk, 
m int az iv. beadott v a g y  a táplálékba, ill. ivóvízbe kevert 
n yom elem -fe lszívódási k ísérletek során  m ások leírtak. 
H angsúlyozn i k ívánjuk, hogy  az iroda lm i adatokkal e l
lentétben  a vizsgált nyom elem  felszívódását nem  m on o-  
kom ponensű , h anem  kom plex n yom elem készítm én yb ől

m értük, azaz a vizsgált nyom elem  m ellett m ás, kém iailag  
rokon elem ek  is jelen  voltak, am elyek  esetleg  kom petitive  
befolyásolhatták  egym ás felszívódását.

A fent em lített k ísérleti elrendezéssel szándékunk  
szerint a norm ál hum án táplálkozás m ellett szedett  
kom plex n yom elem készítm ény hasznosu lását m o d e lle z 
tük.

A cink esetében a kísérleti elrendezéstől függően az irodal
mi adatok széles skálája megtalálható. A kutyán (21), patká
nyon (2-4, 7-9, 12, 18, 25), sertésen (13) és juhon (26) végzett 
kísérletek az emberi (5,11,15, 16, 23,29) adatokkal összhang
ban a 24 órás felszívódási adatokat 8-40% között adják meg, 
amely az általunk mért adatokhoz (patkány kb. 6%, kutya 24%) 
hasonló. Kobalt (14) patkányon mért hasznosulása a mi 
adatainkhoz hasonló értékeket mutat. A mangán kalkulált való
di felszívódását mások (6, 13) 10-30% értéknek számolják, 
amely azonban hosszan tartó etetés utáni adatokból adódott. A 
szerveloszlás-vizsgálatok a mi adatainkhoz hasonlóan a máj és 
az izom magas mangánkoncentrációját említik. A nagyszámú 
irodalmi adat (4, 5, 7,10-12, 21,23,28) a vas hasznosulását fa
joktól függetlenül 20-40% között említi, hasonlóan a vizsgált 
készítmény esetében általunk mért adatokhoz. A molibdén (27) 
és nikkel (24,27) irodalmi adatai egésztestmérések alapján ma
gasabbak az általunk mértnél, jóllehet a kísérleti elrendezésben 
(intravénás, ill. p. os applikáció) lényeges eltérések voltak.

V izsgálataink eredm ényeit összefoglalva e lm on d h at
juk, h o g y  a vizsgált kom plex n yom elem készítm én y  
nyom elem - és ásványianyag oldatából a vas igen  jelen tős  
m értékben , a cink , kobalt és m olib dén  jelen tős m érték 
ben, m íg a m angán  kisebb m értékben , a nikkel p ed ig  egy  
százaléknál is k isebb m értékben hasznosul.

E redm ényeinkből kitűnik, h o g y  az izo tóp os n yom 
jelzéstechnika, az egésztest-m érés és an yagcsere-vizsgá
latok seg ítségével a nyom elem ek b io lóg ia i hasznosu lása  
jó l leírható.

Köszönetnyilvánítás: A szerzők köszönetét mondanak Sze- 
lényi Judit dr. tudományos tanácsadónak a kísérletes munka 
tervezése és értékelése során nyújtott segítségért. Munkánkat 
az ETT 182/97 és az OMFB 96-97-49-1174 sz. pályázatok támo
gatásával végeztük.
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K AZUISZTIK A

CD30 pozitív, nagy T-sejtes prim er cu tan  lym phom a

Marschalkó Márta dr., Szigeti Ágnes dr., Hársing Judit dr., Kelényi Gábor dr.1 és Horváth Attila dr.
Sem m elw eis O rvostudom ányi Egyetem  B udapest, Bőr- és N em ikórtani K linika (igazgató: H orváth  Attila dr.)
P écsi O rvostudom ányi E gyetem  Patológiai Intézet, Pécs (igazgató: Pajor László dr.)1

A ritkán előforduló CD30 pozitív cutan lymphoma nagy, 
anaplasticus, pleomorph, CD30 pozitív sejtekből álló, 
rendszerint solitaer, gyakran kifekélyesedő, olykor spon
tán regrediáló tumor. Prognózisa jó, szemben a nodalis 
CD30 pozitív lymphomával. A szerzők 25 éves férfi beteg 
adatait ismertetik, akin a szokásos klinikai képpel szem
ben generalizáltam viszkető, multiplex, barnásvörös pa- 
pulákkal, plakkokkal jelentkezett a betegség. A bőrtü
netek 2 éves fennállása után léptek fel általános tünetek 
(láz, gyengeség), nyirokcsomó-, lépmegnagyobbodás, 
fehérvérsejtszám-emelkedés (20-25 000), kifejezett peri
fériás eosinophilia (20-29%), a CD4 pozitív sejtek ará
nyának nagyfokú növekedése. A bőr és a nyirokcsomó 
hisztológiai, immunhisztológiai vizsgálata alapján állí
tották fel a diagnózist. A generalizált bőrtünetek, a nyi
rokcsomó és a lép érintettsége miatt CHOP, majd BACOP 
kezelést kezdtek, melyre a bőrtünetek, a nyirokcsomó- és 
a lépmegnagyobbodás visszafejlődését tapasztalták.

Kulcsszavak: cutan lymphoma, CD30 pozitív cutan lymphoma, 
anaplasticus nagysejtes lymphoma, CD30 pozitív nodalis lym
phoma, lymphomatoid papulosis

A CD30 p ozitív  cutan lym phom ában  a tum oros infiltra- 
tum  több  m int 75%-a CD30 aktivációs m arkerrel p ozitív  
reakciót adó, nagy, anaplasticus, p leom orph sejtekből áll, 
m elyek  többnyire T-sejt eredetűek. P rognózisát tekintve  
jobb indulatú  betegség, m in t a nodalis eredetű  form a. Az 
alábbiakban szokatlan k lin ikai m egjelenésű  CD30 p o z i
tív  cu tan  lym phom ás b eteg  adatait közöljük, áttekintve a 
b etegséggel kapcsolatos ism ereteket.

Esetismertetés
25 éves férfi beteg (1972. 02. 28.) bőrtünetei 1994. januárban 
kezdődtek, a hajlatokban, a felkaron, majd az alkaron, később a 
háton és a mellen, majd a lábszáron, combon, erősen viszkető, 
kiemelkedő kiütésekkel. A tünetek kenőcsös kezelésre, de spon
tán is elmúltak, majd újraképződtek. Másfél évig csak bőr
tünete volt, utána kezdődtek az ízületi panaszok: könyök, térd, 
váll, ujjak dagadtakká, fájdalmasakká váltak. Dapson kezelést 
vezettek be, ezt mintegy 3 hónapig szedte, szerény eredmény
nyel. Fél év múlva, klinikai felvétele előtt röviddel kezdődtek az 
általános tünetek: láz, nyirokcsomó-megnagyobbodás, izzadás, 
étvágytalanság, fáradékonyság, gyengeség, az ízületi panaszok 
fokozódása.

Felvételi status: generalizáltam a hajlatokban kifejezetteb
ben, de a hason, a hát alsó, a törzs oldalsó felszínén, az arcon -

Orvosi Hetilap 1998,139 (21), 1305-1308.

Primary cutaneous CD30 positive large T cell lym
phoma. The primary cutaneous CD30 positive large cell 
lymphoma is a rare tumor, confined to the skin. The 
characteristic clinical picture is a large, often exulcerat- 
ing sometimes spontan regressing tumor or nodule. 
Dense infiltration of large, anaplastic or non-anaplastic T 
or non T, non B cell of the dermis is characteristic. Ge
neralization, lymph node or internal manifestation is rare, 
the prognosis is favourable. A 25-year-old male patient is 
presented, in whom generalised skin symptoms-itching, 
reddish-brownish papules with central necrosis develo
ped. Two years later general symptoms-fever, fatigue, 
lymphnode and spleen enlargement, increase in white 
blood cell count with prominent eosinophilia, increase in 
CD4 number occured. The histology and immunhistol- 
ogy of the skin and peripheral lymph node showed 
large, anaplastic, CD30 positive T cell infiltration. CHOP, 
then BACOP treatment resulted in regression of the skin 
and the internal symptoms.

Key words: cutaneous lymphoma, large cell anaplastic lympho
ma, primary CD30 positive cutaneous lymphoma, CD30 positive 
nodal lymphoma, lymphomatoid papulosis

elsősorban a száj körül -  sűrűn egymás mellett ülő, livid-vörös
barnás, 3-5  mm átmérőjű, helyenként hámló, helyenként be
vérzést, helyenként centrális necrosist mutató, kiemelkedő 
papulák, ill. ezekből összefolyó nagyobb plakkok voltak (1. 
ábra). Generalizált nyirokcsomó-megnagyobbodás volt észlel
hető, legnagyobb mértékben a lágyékban, ahol diónyi, kis al- 
mányi nagyságot elérő nyirokcsomó is volt.

Vizsgálati eredmények: laboratóriumi leletek: (Sí egység
ben) fehérvérsejtszám: 19 100 (kontrollálva 17600, 22900, 
25 900,17 300). Kvalitatív vérkép: Stab.: 11%, majd 1%, 3%, 7%, 
neutrophil granulocyta: 32%, majd 42%, 39%, 52%, 53%. 
Eosinophil sejt: 29%, 29%, 27%, 20%, 7,8%, lymphocyta: 27%, 
27%, 31%, 20%, 29,3%, monocyta: 1%, 1%, 6,4%. LDH: 551, 
majd 490,267. Fehérje elfő: albumin: 42,8 g/1, alfa-1 globulin: 2,4 
g/1, alfa-2 globulin; 6,4 g/1, béta-globulin: 6,5 g/1, gamma-globu- 
lin: 20,8 g/1. IgA: 2,08, IgG: 27,9, IgM: 1,98. CRP: 103, majd 12 
mg/1.

Az egyéb rutin laboratóriumi vizsgálatok negatívak voltak.
CMV, Toxoplasma, HIV, Trichinella, EBV IgM szerológia: 

negatív.
Hemokultúra: negatív. Széklet protozoon és féreg vizsgálat: 

negatív.
CD4 szám: 3900,4260,6390/pl.
CD4/CD8 arány: 12,35 majd 12,88,11,7.
Mellkasröntgen-, kétirányú koponyafelvétel: negatív. 

Stenvers-felvétel: negatív, Schüller-felvétel: régi lezajlott oti
tis media. Csontszcintigráfia: malignus folyamatra utaló el
térés nem látható. Szemészeti vizsgálata során eltérést nem  
találtak.
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1. ábra: Diffúzán elhelyezkedő, 3-5 mm átmérőjű, barnásvörös, 4. ábra: Bőr 200x. Az infiltratumon belül az anaplasticus sejtek 
gyulladt alapon ülő, helyenként centrális necrosist, helyenként CD30 pozitívak 
bevérzést mutató papulák

2. ábra: Bőr hisztológia, heamatoxylin-eosin 60x. A hám alatt 
csoportokban elhelyezkedő lympho-hystiocytás infiltratum, 
néhány eosinophil sejttel, elsősorban az erek körül

3. ábra: Bőr, haematoxylin-eosin 200x. Az infiltratumon belül 
anaplasticus, nagy lymphoid sejtek

Hasi UH-vizsgálat szerint a máj mérsékelten nagyobb, eny
he diffúz laesio jelei, a lép kisfokban nagyobb, lépkapuban mért 
átmérője 55 mm.

Mellkas CT: negatív, hasi CT: splenomegalia.
Crista punctatum: granulopoesis, erythropoesis megtar

tott, kiérő. Lymphoid, plasmasejtes infdtratio, csontvelői ide
gensejt nem látható (Karády Ágnes dr., OHVI).

Génátrendeződés: monoklonális sejtpopuláció nem mutat
ható ki. Perifériás sejt tipizálás: emelkedett CD4 pozitivitás, CD5 
pozitív, HLA DR pozitív, CD7 negatív, CD 3 negatív sejtproliferáció 
(Pálóczy Katalin dr., OHVI).

Bőr szövettani vizsgálat: mérsékelten hyperplasiás, szabályos 
szerkezetű hám. A dermis felső részében, elsősorban a duzzadt en- 
dothellel bélelt erek körül, lymphocytákból, histiocytákból álló 
intenzív beszűrődés van (2. ábra). A gócok a hámtól eléggé elkü
lönülnek, bár enyhe epidermotropismus megfigyelhető. Az egyes 
gócok, melyek a bőrfüggelékek környezetében is megfigyelhetők, 
túlnyomóan T-lymphocyták, B-sejtek gyakorlatilag nem észlelhe
tők. Viszonylag sok S 100 pozitív Langerhans-sejt is jelen van, ezek 
mellett éretlen blaszt jellegű elemekből álló kisebb sejtcsoportok 
tűnnek szembe (3. ábra), amelyek CD 30 pozitívak (4. ábra). 
Elvétve 1-1 sejtosztódás is mutatkozik ezen sejtelemeken. Az infil- 
tratumokon belül nem, de közöttük a kötőszövetben elszórtan 
sok eosinophil sejt figyelhető meg.

Immunhisztológiai vizsgálat: az éretlen transzformált blaszt 
jellegű elemek T-sejt markerekkel pozitívak.

Nyirokcsomó-biopszia: a nyirokcsomó alapszerkezete meg
tartott, azonban helyenként a sinusoidokban, másutt pontosan 
nem megítélhetően éretlen nagysejtes, atípiára gyanút keltő 
elemek figyelhetők meg. Ezek CD30 pozitívak, és proliferáló 
teszttel ezen sejtek mutatnak pozitivitást. A pozitív reakció a 
nagy éretlen elemeken mutatkozik. A nyirokcsomóban gócosan 
meglehetősen sok S-100 pozitív interdigitáló reticulumsejt fi
gyelhető meg. A jelen elváltozás a korábbi bőrkimetszés kap
csán jelzett atípusos sejtek disszeminációját, anaplasiás nagy
sejtes lymphoma fennálltát jelzi.

Lefolyás: A beteg a végleges diagnózis felállításáig eltelt idő
szakban kezdetben antibiotikus és féregellenes kezelésben ré
szesült, eredmény nélkül. Majd mérsékelt dózisú szteroid (40 
mg/d), majd Tigason kezelést (50 mg/d) vezettünk be, melyre 
javult, de a steroid leépítésekor recidiva lépett fel. A diagnózis 
felállítása után CHOP kezelést (cyclophosphamid, adriablastin, 
vincristin, prednisolon) kezdtünk, a 3. alkalom után bleomy- 
cinnel kiegészítve. Jelenleg ezt a kezelést kapja. A bőrtünetek 
regrediáltak, a láz, viszketés megszűnt, a nyirokcsomó- és a lép- 
megnagyobbodás visszafejlődött, a fehérvérsejtszám és az 
eosinophilia mérséklődött, de a CD4/CD8 arány változatlanul 
magas.
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Megbeszélés

A cutan  lym phom a csoportban  a leg ism ertebb  betegsé
gek a m ycosis fungoides és a Sezary-szindróm a. A ritkáb
ban előfordu ló  kórform ák egyike a nagysejtes cutan  
lym ph om a (14 ,16 ,20). A C D 30 aktivációs m arkerrel m u
tatott v ise lk ed és alapján 2 csoport k ü lön íthető  el: a CD30 
p ozitív  és a CD30 negatív nagysejtes lym ph om a.

A CD30 sejtfelszíni aktivációs m olekula a tum ornec- 
rosis faktor receptor család tagja. A CD30 antigént eredeti
leg H odgkin-kórban írták le, m int a Ki-1 m onoklonális el
lenanyaggal reagáló sejtfelszíni molekulát. A K i-1 m onok- 
lonalis ellenanyag szelektíven reagál a Reed-Sternberg-sej- 
tekkel, de CD30 antigén indukálható T- és B-sejteken ak
tivációs ingerek, human T-leukaem ia vírus, Epstein-Barr- 
vírus, HIV-vírus, Staphylococcus hatásra is (13 ,15).

A CD30 pozitív, nagysejtes cutan lym p h om a előfor
dulása ritka. A legnagyobb esetszám ot, 47 esetet 5 cent
rum ból, feldolgozó európai tanulm ány 1993-ban jelent 
m eg (1). A fő klinikai jellegzetességek: rendszerin t soli- 
taer, az esetek  felében k ifekélyesedő liv id vörös csom ó  
vagy tum or, ritkábban n éhány töm ött papula vagy  plakk. 
Csak n éh ány  betegnél észleltek  ennél kiterjedtebb tüne
teket. Spontán regressziós hajlam  m egfigyelh ető  volt (2, 
16). H iszto lóg ia i jellegzetességek: a derm isb en  kifejezett, 
diffúz infiltratum , a környező szövetekben gyulladásos  
sejtes infiltratum m al, vá ltozó szám ú eo s in o p h il sejttel 
(1). A n agy  tum orsejtek kerek, ovális vagy  szabálytalan  
m aggal, 1, vagy  több k ifejezett, gyakran eo sin o p h il nucle- 
olussal, és sok  cytoplasm ával rendelkeznek, CD30 pozití
vak.

E setünkben  a bőr h iszto lóg ia  mutatta az anaplasticus 
CD30 pozitív , blaszt jellegű sejteket, de a sz ö v eti képben  
nem  a típ u sos, masszív beszűrődést, hanem  az anaplasti
cus sejtek csoportokban való  előfordulását észleltük .

A CD30 poztív  nagysejtes prim er cutan lym ph om a d i
agn osztik us kritérium ai a következők: 1. a b őr infiltra- 
tum ban a CD30 pozitív  b laszt sejtek több  m in t 75% 
dom inanciája , vagy a CD30 p ozitív  blaszt sejtek  nagy  
csoportokban  való előfordulása; 2. lym ph om ato id  papu
losis kizárása; 3. m ycosis fun goides vagy egyéb  cutan 
lym ph om a m egelőző hiánya és 4. csak a bőr érintettsége  
a b etegség  kezdetekor.

A p rim er CD30 p ozitív  cutan lym p h om át el kell 
külön íten i a szekunder CD30 pozitív  lym phom ától, 
am ely a b őrön  m egelőzően m eg lévő  cutan lym ph om ából 
(m ycosis fungoides) vagy lym phom atoid  p ap u losis  tala
ján alakul ki, vagy a nem  cutan, nodalis C D 30 pozitív  
lym ph om a cutan m anifesztációjaként jelentkezik . Az 
elkü lön ítés azért fontos, m ivel ezek  a form ák m agas ma- 
lign itásúak, tehát a kezelési elvek  is eltérőek (3 ,1 1 ) .

E setünkben  a nem  típ u sos bőrtünetek  k étéves fenn
állása u tán  alakultak ki sz isztém ás tünetek: generalizált 
nyirok csom ó-m egnagyob bod ás, láz, vérképzőszerv i el
térés, ezért tartjuk az esetet cu tan  form ának.

A p rim er cutan CD 30 p o z itív  lym phom a prognózisa  
jó (1 ,2 ,1 0 ,1 6 ,1 8 ) .  Az em lített m ulticentrikus tanulm ány  
adatai szerin t a klinikai lefo lyás tek intetében  a követke
zők a m egfigyelések: kb.25% -ban (12/47 esetb en ) alakult 
ki extracutan  érintettség, átlagban 2 évvel k ésőb b . Az át
lagos tú lé lés 42 hónap volt, 4 beteg  halt m eg  szisztém ás  
lym phom ában  (1).

A terápia a solitaer esetekben m űtéti eltávolítás, b esu 
gárzás. G eneralizált bőrtünetek  és sz isztém ás tünetek  
esetén  javasolják a szisztém ás p olikem oteráp iát, az 
agresszív secon d-lin e polikem oterápia, va g y  cson tvelő 
transzplantáció, vagy a konzervatívabb kem oteráp ia  k ö 
zötti választást m érlegelve (19). C ytostaticus kezelésre  
rosszul reagáló esetben  13-cis-retinoid  (1 m g/k g) adásá
tó l h osszú  távú (20 havi) rem issziót és a szöveti h iszto ló 
g ia  m egváltozását -  jobb indulatú fenotípus kialakulását 
-  tapasztalták (6).

B etegünknél a szisztém ás bőrtünetek , a n y irokcso
m ó-, lépnagyobbodás m iatt kezdtük el a szisztém ás  
cytostaticus kezelést, a folyam at v iszonylag  jó indulatú 
nak tűnő form ája miatt (lassú progresszió , jó általános 
állapot) CHOP formájában. A bevezetett k ezelést a 4. al
kalom  után Bleom ycinnel egészítettük  ki, erre javulást 
tapasztaltunk.

A b etegséget el kell külön íten i a lym p h om ato id  papu- 
losistó l, m elyet h isztológiailag  perivascu laris, periadne- 
xalis gyu llad ásos infiltratum  és változó szám ú  nagy, atí- 
pusos CD30 p ozitív  sejtek jellem eznek  (17). A lefolyása  
általában kedvező, gyakori a spontán  regreszió , de m a
lignus átalakulás előfordulhat (1, 5, 8, 9, 15). A d ifferen
ciálás az á tm eneti, atípusos form áknál je len thet n eh ézsé
get. Ezeket az eseteket regrediáló atípusos h istiocy tosis , 
eosinop h il h istiocy tosis , „regressing anaplastic lym p h o
m a”, „p leom orphic giant lym phom atoid  p a p u lo sis” vagy  
átm eneti esetek  névvel jelölték  (4, 7, 12). A k lin ikai és a 
h iszto lóg ia i h ason lóságok  m iatt újabban az a vélem ény, 
h ogy  ezek a kórképek  egy betegségspektrum  kü lön böző  
szakaszainak felelnek  m eg, a lym phom atoid  p apu losistó l 
kiindulva a CD30 pozitív  cutan lym phom áig , és az atípu
sos, nehezen  klasszifikálható esetek  az á tm enet k ü lön 
b öző  lépcső it jelentik , így m egk ü lön böztetésü k  in dok o
latlan.
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FOLYÓ I RAT REFERÁTUMOK

Élettan
A testméretek és az aerob kapacitás 
növekedése gyermekeken: hosszanti 
követés. R ow land, T. és m tsai (D ept, o f 
Pediatr., Baystate Med. Ctr., Spring- 
field): Ped. Exerc. Sei., 1997, 9, 262.

A literben k ifejezett m axim ális ox i
génfelvevő k ép esség  a gyerm ek- és 
serdülőkorban progresszíve n ő , éven 
te m integy 200 m l/percnyit, az oxigént 
szolgáltató lánc („aerob funkcionális  
rendszer” a referens term inológiájá
val) tényezőinek  növekedése folytán , 
de h ogy  a nagyságbeli változások  
m ellett lé tezik -e a funkciók javu lásá
ból (szív izom -kontraktilitás, a p erifé
riás izom zat oxidativ  kapacitása stb.) 
eredő aerobkapacitás-változás, m ég  
kérdéses.

Szokásosan testtöm egre, testm ére
tekre vagy testalkotórészre (zsírm en 
tes testtöm eg) szokás szám ítani az 
aerob kapacitást. A testtöm egre szá
m ítás „bünteti” a súlyosabbakat, m ert 
bio lóg ia i törvényként a nagyobb tes- 
tűek relatíve k isebb  aerob kapacitás
sal rendelkeznek. M atem atikai m eg
fontolásból a testsú lykg 0 ,67-es k i
tevőjére kellene vonatkoztatn i az 
értékeket, a b io lóg ia  azonban nem  
követi ezt, a nyugalm i VO2 a töm eg  
0,75-ik  hatványára szám ítva je lle
m ezhető  a legjobban. Gyerm ekeken a 
keresztm etszeti vizsgálatok  0 ,37-1 ,02  
közötti hatványkitevőket adtak, a 
kevés hosszan ti k ísérés 0,23, 0,82, 
0,97-es hatványkitevőt adott.

A jelen  v izsgálat 20 gyerm ek ötéves  
kíséréséről szól. A kezdetben 9,2 éve
sek fele lány, a fizikai aktivitásuk az 
„alkalm i”-tó l a rendszeresen  ú szó ig  
terjed. M inden év  szeptem berében  
került sor a futószalag-terhelésre és az 
egyéb m érésekre.

Az öt év  alatt a fiúk és (lányok) test
súlya 37,7 (35,4) kg-ról 57,5 (57,3)-ra, 
m agasságuk 142 (140) cm -ről 168 
(165)-re, testzsírjuk 20,5 (17,8)% -ról
17,1 (21,8)-ra változott, m axim ális  
oxigénfelvételük 1,78 (1,63) liter/perc- 
ről 3,11 (2,41)-re nőtt.

A kg-ra szám ított aerob kapacitás a 
lányokon a 3. év  után 48-ról 44-re 
csökkent, a fiúké fekvő S alakú görbét 
m utatott. Ha a testtöm eg 0,67. h atvá
nyára norm alizálták  az adatokat, vagy  
a 0,75-re, vagy  a zsírm entes te sttö 

m egre, a lányok értékei stabilak m a
radtak (átlaguk 46 m l/p erc/testtö-  
m egk g), a fiúk értékei m eredek n ö 
vést m utattak (ö téves átlaguk 52 
m l/kg.perc).

A z egyes szem élyek  nagyon  nagy  
k ülön bséget m utattak a hatványkive- 
tőre szám ítás esetében: 0,18 és 1,74 
k özö tti értékeket találtak. A test zsír- 
tartalm a önm agában n em  m agyaráz
za m eg  a nem ek közti különbséget. Az 
aerob kapacitás változásaiban  nem  
csak a testm éretek  játszanak  szerepet.

Apor Péter dr.

Vezető világlapok a ma orvosát érin
tő kérdésekről. Van-e hatodik érzék? 
Orrunk többre képes, mint csak sza
golni. Cowley, G. és Springen, K. (új
ságírók): N ew sw eek, 1997. október 13.

Jól ism ert tény, h ogy  az egym ás k ö 
zelében  élő nők hajlam osak  egy id ő 
ben  m enstruáln i. E ddig nem  ism ert, 
h ogy  m i indítja ezt a jelenséget, am it a 
jelen  évtizedben  több en  is doku m en 
táltak és am inek sok féle  hasznosítása  
lehet. Ez a jelenség arra utalhat, hogy  
az em b erek  az á llatokhoz hasonlóan  
ferom on nak  nevezett szagtalan  anya
gok révén  kom m unikálnak  egym ás
sal.

A tu d ósok  már több  m int egy  
évszázada tudják, h o g y  az orrban van  
egy  k icsin y  szerkezet, am it vom ero- 
nazális szervnek neveznek . Ennek az 
érzékelő szervnek saját pályája van az 
agy felé, és feltételezik  róla, h ogy  b e 
fo lyáso ln i tud sok m ind en t, a hangu
lattól a szexig.

A ferom on ok  po llen szerű  kem iká
liák, am elyek  átjárják az állatvilágot. 
Ha eg y  lény ilyen anyagot kibocsát, 
akkor az ugyanezen  faj m ás egyedeire  
hatással van. Piet V roon holland  p szi
ch o lógu s közelm últban  m egjelent 
könyvében  (Smell: The Secret Sedu
cer) ír ezekről az anyagokról. M eg
em líti, h o g y  a m éhkirálynő által ter
m elt ferom on ok  hatással vannak a 
d olgozók ká fejlődő n őstén y  m éhek  
szexuális fejlődésére. A h ím  egerek ál
tal term elt ferom onok p ed ig  serken
tik a k ö ze li nőstény egerek  szexuális 
fejlődését, sőt abortuszt is elő idézh et
nek azoknál. A nagyobb állatok közül 
például a nőstény m ajom  elveszti li

bidóját, ha blokkolják a vom erona- 
zális szervét. Nem  teljesen  világos, 
h ogy  az em berek term elnek-e jelenleg  
ferom onokat, de testnedvein k  tartal
m aznak szexspecifikus k ém ia i anya
gokat, am elyeket androszténeknek  és 
kopulineknek  neveznek. Kutatóknak  
sikerült nők  m enstruációs ciklusát 
szinkronizáln i pusztán azzal, h ogy  le
heletükből nyert k ivonatot szagoltat- 
tak velük. A m ikor ped ig  a kutatók  
em beri androszténeket perm eteztek  
egy színház- vagy váróterem  székjei- 
re, akkor a nők  szívesebben , a férfiak  
pedig  ritkábban ültek ezek b e a szé
kekbe. D avid  Berlin anatóm us és kol
légái azonosítottak  egy tucat em beri 
ferom ont. Ezek közül hárm at a kali
forniai Erox cég hozzákevert parfüm 
jeihez, am elyek  a Realm M en, a Realm  
W om en és az Inner Realm n evet kap
ták és ezekből az elm últ évb en  20 m il
lió  dolláros forgalm at bonyolítottak  
le. Az em lített kutatók kim utatták, 
h ogy  az általuk azon osított kém iai 
anyagok stim ulálják a vom eronazális  
szervet és laboratórium i k ísérletek 
ben  igazolták, hogy  ha valak i ezeket 
belégzi, akkor szaporábbá válik  a 
szívverése, a légzése, em elked ik  a h ő 
m érséklete, ső t vidám abbá is válik. Az 
Erox cég a ferom onokat m ind en esetre  
nem csak  parfüm ökben, h an em  a leg
különbözőbb  háztartási szerekben, 
így  a légfrissítőkben  is alkalm azni 
fogja.

Dervaderics János dr.

Jet-lag. W aterhause, J., Reilly, Th. és 
A tkinson, G. (Research Inst, for Sport 
and Exercise Sciences, Sch. o f  H um an  
Sciences, Liverpool John M oores Univ., 
M ountford B uilding, Byron Street, Li
verpool UK): Lancet, 1997, 350, 1611.

Több id őzónán  át történő gyors repü
lés idézi elő  a jet-lag v. lökhajtásos  
késlekedés (circadian dyschronism us) 
jelenséget, am elynek  a tünetei: fáradt
ság, ingerlékenység, a koncen trá ló 
képesség csökkenése, m em óriazava
rok, szédülés, nappali á lm osság , éjsza
kai álm atlanság, étvágytalanság, bél- 
m ozgászavarok.

Az egyes egyének  e szim ptóm ákat 
különböző  m értékben észlelik , álta
lában m inél idősebbek  és m in é l több  
időzónán  haladnak át, annál inkább, 
am ellett a keletre irányuló utazás 
rosszabb hatású, m int a nyugatra tör

1309



ténő . N őkön a m enstruációs ciklus  
fázisa is befolyásolja a tünetek  sú lyos
ságát.

Egyike a fő problém áknak az al
váshiány. Keletre repüléskor n eh éz az 
elalvás az új alvási időben , nyugatra  
utazáskor pedig a korai felébredés  
ok oz zavart.

Samel és mtsai (1995) m egerősítet
ték  azt a feltevést, hogy összefüggés le
het a tévedések vagy balesetek és a jet- 
lag között. Pilótákat m egfigyelve, úgy  
találták, hogy különösen éjszaka, több  
időzónán át keletre repülve, a p ilóta fá
radtsága olyan mértékű lehet, am i a tel
jesítőképesség csökkenésével jár.

Versenyre utazó sp orto lók nál két 
fő nehézséget okoz a jet-lag. Egyik: a 
m axim ális teljesítm ény csökken , ha a 
m érkőzés időpontja nem  esik  egybe  
az egyén  circadian csúcsform ájával. 
M ásik: az erős edzés eredm ényét v e 
szélyezteti annak nem  m egfele lő  id ő 
pontja, valam int a fáradtság és a fiz i
kai és m entális teljesítm ény rom lása. 
Wright és m tsai (1983) m in d  a röv id 
távú, m ind a középtávú fu tókn ál id ő 
m eghosszabbodást figyeltek  m eg , hat 
id őzónán  át keletre utazáskor. A ngol 
rugbyjátékosoknál, am ikor A usztrá
liába utaztak, circadian ritm uszavar  
lépett fel a fogáserősségben  és csak  a
6 -7 . napon tért vissza a n orm ális esti 
csúcsérték  (Reilly és m tsa i 1997). 
U gyanezek  a szerzők h ason ló  circad i
an ritm uszavart figyeltek m eg  azok 
nak  az atlétáknak a láberejében, akik  
öt időzónán  keresztül utaztak  nyugat
ra és csak a m egérkezés u tán i ö töd ik  
n apon  jelent m eg a norm ális 17 órai 
csúcs.

A jet-lag jelenség azzal m agyaráz
ható, hogy  átm enetileg d isszociác ió  
következik  be a környezeti (az új id ő 
zón a  helyi ideje) és a b első  (a b io ló 
giai óra ideje) idő között.

Az em bernek is, m int az em lő sö k 
nek, a suprachiasm aticus m ag a b io ló 
giai órája, am elynek a „beszabályozá
sában” m ás egyéb sz inkron izá lok  
m ellett a fény-sötétség változásnak  
van  a legnagyobb szerepe.

A fény hatása, am ely a retinohypo
thalam icus pályán keresztül jut a sup
rachiasmaticus magba, az időponttól 
függ, am elyben a szervezetet éri. Erős 
fényim pulzusok közvetlenül a testhő
m érséklet circadian ritm usának a 
völgyértéke után adva, fázissietést, a 
testhőm érséklet, m inim um  előtt pedig  
fáziskésést idéznek elő, néhány órával 
előtte vagy utána pedig alig hatnak.

Gyengébb (500 vagy kevesebb lux) 
fényim pulzusok egyórás fáziseltoló
dást okozhatnak 24 órán belül. Ennek 
az a jelentősége, hogy az em berek több
sége a külső fénynél gyengébb fény
viszonyok között tartózkodik és ez 
utóbbi is szerepelhet „Zeitgeber”-ként.

A m elaton in  horm on szekréciója  
em beren robusztus circadian ritm ust 
mutat 21 órai kezdettel, éjszakai csú cs
csal és reggel 8 órai befejezéssel. Az 
endogén m elaton in  belső  ritm usadó
ként szabályozza a b io lóg ia i óra járá
sát, a suprach iasm aticus m ag sejtjein  
m elatonin receptorok vannak. M ela
tonin adagolás a fényhez hason lóan , 
de időben  ellen tétesen  hat. D élután  
adva sietteti, reggel késlelteti az órát. 
Mivel az erős fény elnyom ja a m ela
tonin szek réciót, a reggeli testhőm ér
sék let-m in im um  után alkalm azott 
erős fény közvetlen  hatásként sietteti 
az órát, k özvetve ped ig  a m elatonin  
szekréciót gátolva m egelőzi annak a 
fáziskésleltető hatását.

A jet-lag  m egelőzésére vagy  keze
lésére szám os m ódszert ajánlanak, 
amelyek csökkentik  a tünetek  szám át, 
enyhítik  azokat vagy segítik  a b io ló 
giai óra beszabályozását az új id ő zó 
nához. (U tób b i csak akkor jöh et szó 
ba, ha az u tazó  hosszabb id őt tölt a 
térségben.)

C élszerű ú gy  utazni, h o g y  a m eg
érkezés és a fontos esem ény (sport- 
verseny, ü zle ti tárgyalás) között m int
egy öt nap teljen  el. A jet-lag-et sz im u 
láló vizsgálatok  szerint az utazás m eg
szakítása csökkenti a tüneteket, de 
nem  lehet figyelm en  kívül hagyni az 
utazással járó stresszek (csom ag
transzport, útlevélvizsgálat stb.) m eg
kettőződését.

Ha nem  cél a b iológiai óra beszabá
lyozása, ú gy  a m egérkezéskor jót tesz 
egy kis elszunnyadás vagy alvás az e l
hagyott id ő zó n a  éjszakája idején.

K ülönböző ben zod iazep in  szárm a
zékokat ajánlanak az op tim ális alvás 
elérésére, ezek nek  az eltérő felezési 
idejük és u tóhatásuk  m iatt a további 
vizsgálata kívánatos.

Az éb erség  előm ozdításával keve
sebbet foglalkoznak, m int az alvásé
val. A m fetam in , koffein, oo-adreno- 
ceptor agon ista  és dopam in  sajátságú  
szerek használatosak. Ezek am ellett, 
hogy javítják a szellem i teljesítm ényt, 
rossz hatással vannak az elalvásra és 
az alvás időtartam ára. E m ellett az 
am fetam in és a koffein esetében  
gyógyszerfü ggőség  is kialakulhat.

Valódi vagy szim ulált id őzón a-á t
utazások  és a circadian  válaszreakció  
kom p uterm od ellezése arra m utat, 
h o g y  nyugatra utazáskor, am ikor a 
bio lóg ia i óra k ésése  kívánatos, ez  b e  is 
következik. Keletre repüléskor, a m i
kor az órának sie tn ie  kell, nem  ilyen  
egyszerű  a reakció. K ilencórai e lto 
lódásnál ez m ég bekövetkezik, de h osz-  
szabb, pl. 12 órás eltérésnél a b io lóg ia i 
óra késn i fog. Ebből az a következtetés  
vonható le, h o g y  az ilyen u tazások  
ú gy  tekinthetők, m in t egy 12 óránál 
hosszabb nyugati eltolódás, am i az 
óra késését k öveteli m eg.

Redfern (1989) m utatott rá, h o g y  
nagyon  va lószín űtlen  egy egyszerű  
„jet-lag pirula” felfedezése, m ert a cir
cadian rendszer nagyon  bonyolu lt, a 
b io lóg ia i óra sok  b em en ő  és k ijövő  
jele következtében . V iszont szám os  
olyan gyógyszer ism eretes, am elyek  
képesek  m ód osítan i a circadian rit
must; ilyen „ch ronob ioticum ok” pl. a 
corticosteroidok, an tidepressansok  és 
neurolepticum ok. A szerzők csak  a 
benzod iazep inekkel és a m elaton in-  
nal foglalkoznak.

A b en zod iazep in ek  fentebb le írt a l
tató hatása m ellett a suprachiasm a- 
tikus m ag GABA típusú  receptorai azt 
sejtetik, h ogy  közvetlen  hatásuk van  a 
bio lóg ia i órára. H örcsögön  k im u tat
ták (Turek és Losee-Olson 1987; Daw
son és Armstrong 1996), hogy  a b e n 
zod iazep inek  be tudják szabályozni 
az órát egy új id őzón ához, de a far
m akológiái dózisn á l nagyobbat a lkal
m aztak. íg y  jelen leg  n incs tisztázva, 
h o g y  a b en zod iazep in ek  chronob ioti-  
cum ok-e.

A m elatonin  a jet-lag tüneteket 
csökkenti m ind keleti, m ind nyugati 
irányú valóságos vagy szim ulált re
püléskor és javítja az alvást. E m ellett 
testhőm érsék let-csökkentő hatása is 
van, ez független  az alkalm azás id ő 
pontjától.

A hatásm echanizm us tisztázatlan 
sága ellenére je len leg  a szájon át adott 
m elatonin  a jet-lag  legjobb farm a
kológiái gyógym ódja , de a n em  is 
m ert m ellékhatások  lehetősége to 
vábbi vizsgálatokat kíván.

Ha a m elaton intó l chronob ioticus  
hatást várunk, a beadás időpontja  
függ a m egtett utazástól. Fáziskésés  
elérésére nyugati irányú utazáskor az 
első  új lokális este a beadás időpontja , 
kelet felé a fázissiettetésre a h ely i 17 és 
23 óra közötti id ő  optim ális az á th a
ladt időzónák  szám ától függően.
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A ltatóként a m elatonint 5 m g-os  
adagban alkalm azzák. Zhdanova és 
m tsai (1995) ébredés után nem  észle l
tek utóhatást a hangulatra és a pszi- 
chom otoros teljesítm ényre.

A b io lóg ia i óra fázisának nem  far
m akológiái úton való eltolása azon a 
m egfigyelésen  alapszik, h ogy  reggel 
(05 .00-11 .00  h) alkalm azott erős fény  
sietteti a b io lóg ia i órát, ugyanez éjjel 
(22 .00-04 .00  h) késlelteti. Nyugati irá
nyú (nyolc id őzónán  keresztül) uta
záskor a helyi este-éjjel (18.00-24.00 h) 
alkalm azott erős fény a b io lóg ia i órát 
késlelteti, kelet felé repülve nappali 
(09 .00-19 .00  h) fénykezeléssel érhető  
el a b io lóg ia i óra siettetése.

M. Odorfer Magdolna dr.

Anaesthesiologia

Contempo 1997: Aneszteziológia. Ú t
m utató a szedatívum ok  és analge- 
tikum ok  használatához, a vérkészít
m ények  alkalm azásához, a periope
ratív transoesophagealis echocar- 
diographiához és a daganatos fájda
lom  kezeléséhez. -  K im eneteli v iz s 
gálatok a m ind en nap i anesztezio ló- 
gia i gyakorlatban. -  H árom  új szer az 
anesztéziában: sevoflurane, rem ifen- 
tanil és ropivacain. Todd, M. M. 
(U niversity o f  Iowa, Iowa City, USA): 
JAMA, 1997,277, 1842.

Az 1990-es évek óta jelentet m eg az 
A m erikai A nesztezio lóg ia i Társaság a 
m indennap i m unkát segítő gyakorlati 
irányelveket.

Az orvostársadalom  széles réte
geit érin tő  kérdés a szed atívu m ok  és 
an a lgetik um ok  alkalm azása nem  
an esz tez io lógu s által, többnyire a 
m űtökön  kívül. Gyakorlati tan ácso 
kat ad a b etegvizsgá lathoz, h ogy  
m ely  esetek ben  nem  alkalm azhatók  
orális k ész ítm ények , illetve m elyek  a 
szü k séges felszerelések , de óvakodik  
a k ü lön b öző  eljárásokhoz alkalm a
zandó gyógyszerek  és adagjaik m eg 
em lítésétő l.

A m ásod ik  útm utató a vérkészít
m ények használatát segíti, m ivel a fel- 
használás 50%-a a perioperatív id ő 
szakra esik, és ezt anesztezio lógusok  
végzik . Az anyag m ultid iszcip linális, 
az am erikai sebész pathologus és 
szü lész-n őgyógyász  szakm ai kollé
gium  k ép viselő ivel egyeztetett állás- 
foglalás. Az egyik  legfontosabb m eg

állapítása az írásnak, h o g y  n in csen  
szigorú  „hem oglob intrigger”, am ely 
n él a vörösvértest adását m eg k ellene  
kezden i, a transzfúzió ritkán indokolt 
100 g/1 h em oglob inszin t felett. Spe
ciális ind ikáció i vannak a throm bo- 
cytaszuszpenzió , a friss fagyasztott  
plazm a, a cryoprecipitátum  és a fak
torkoncentrátum ok adásának.

A harm adik irányelv a tran soeso
phagealis echocardiographia (TEE) 
perioperatív alkalmazásának áttekin
tése. Definiálja a TEE indikációit, k i
em eli a billentyűm űtétek és a veleszü 
letett szívhibák egyes eseteinek kor
rigálása alatti, valam int a m ellkasi aor
tasérülés gyanúja m iatti m onitorozást.

A negyed ik  útm utató a daganatos 
fájdalom  csillapítását tárgyalja a n on-  
invazív  lehetőségek , például az orális 
és parenterális op io idok  és adjuván- 
sok  ism ertetésével.

Az anesztéziában is vizsgálják az 
egyes eljárások, gyógyszerek és beavat
kozások hatását a betegségek k im en e
telére. A  vizsgálati m ódszerek  és ered
m ények különbözőek. Bode és m unka
társai 423 beteg randomizált vizsgálata  
alapján hasonlította össze a regionális 
(epidurális és spinális) és általános 
érzéstelenítés kardiális hatásait peri
fériás érm űtétek során. Szignifikáns 
eltérést a m orbiditásban és az átlagos 
m ortalitásban nem  találtak.

Kurz és m tsai a m űtét alatti h ő m ér
séklet hatásait vizsgálták b élm űtétek  
alatt. A 35 °C alatti hypotherm ia h á 
rom szorosára növeli a sebfertőzések  
szám át.

Kardiovaszkuláris anasztézia során  
bizonyították, hogy a preventiven adott 
ß-blokkolo (atenolol) szignifikánsan  
csökkenti a koronáriabetegek nem  
szívm űtéteivel összefüggő szívhalált.

H árom  új gyógyszer került a m in 
dennapi gyakorlatba 1996 során: a se- 
vofluran, a rem ifentanil és a ropivacain. 
A sevofluran viszonylag oldhatatlan ve- 
gyület rövid  hatásbeállási és -m egszű 
nési idővel. Az 1995-ben bevezetett 
desflurannal szem ben nem  irritálja a 
betegek felső légútját, lehetővé téve az 
inhalációs bevezetést olyan betegeknél, 
akiknél a vénás bevezetés nehéz (gyer
m ekek). M etabolitjának (com pound A) 
toxikus hatását a klinikai vizsgálatok  
nem  bizonyították.

A remifentanil opioidvegyület, 
m elynek  metabolitja nem  opioid hatá
sú. Az igen gyors hydrolysis m iatt egy  
klinikailag néhány percig hatásos 
vegyület, m elynek hatásai (légzésdep-

reszszió és analgézia) az órákon  ke
resztül folyamatosan alkalm azott infú
zió után 10-15 perccel m egszűnnek.

A ropivacain a bupivacainhoz ha
sonló erősségű és kinetikájú am id  helyi 
érzéstelenítő, m elynek kardiotoxicitása  
elenyésző.

Darvas Katalin dr.
Molnár Zsuzsanna dr.

Az intraoperativ intravaszkuláris tér
fogatoptimalizálás és a kórházi tar
tózkodás hossza proximális femorá- 
lis törés helyreállító műtété során: 
randomizált, kontrollált vizsgálat. 
Sinclair, S., James, S., S inger, M. 
(B loom sbury Institute o f  In tensive  
Care M edicine, D ivision  o f  M edicine, 
U niversity C ollege L ondon M edical 
School, London WC1E 6JJ, A nglia): 
BMJ, 1997,315, 909.

A tanulm ány témája, javítja-e a m űtét 
alatti volum enoptim alizálás a proxi
m ális fem orális törés u táni k im e n e 
telt, csökken-e a kórházban eltelt idő. 
Prospektiv, random izált, kontrollált 
vizsgálatban hasonlították  ö ssz e  a 
hagyom ányos (krisztalloid) m űtét 
alatti folyadékpótlás (k o n tro llc so 
port) és az ism ételt ko llo id adás (pro- 
tokollcsoport) hatását és v izsgá lták  a 
m űtét utáni kim enetelt, áp o lá si időt. 
A keringést folyam atos oesop h agea lis  
D oppler-ultrahanggal m onitorozták .

A vizsgálatba 20-20  szem ély t von 
tak be, ak iknél általános a n esz téz iá 
ban tervezték a m űtétet, 55 év  felet
tiek  voltak, a törés nem  e lő ze te s  m ű 
tét, protetizálás vagy csontm etastasis  
helyén  alakult ki, valam int b e le eg y e 
zésüket adták. A m űtét e lő tti és utáni 
ellátás azon os volt m indkét c so p o r t
ban, a kezelőszem élyzet a csop ort-  
b eosztást nem  ism erte. A n ark ózisve
zetés a csoportokban a zo n o s  elvek  
szerint zajlott. M inden b eteg  kapott 
krisztalloidot, HES-t vagy v ért a vér
nyom ás-pulzus fenntartására. Ezen  
felül a protokollbetegek H E S-t kaptak  
a D oppler-analízisnek m egfe le lően . A 
kezdő 3 m l/ttkg adag 5 -1 0  p erc alatt 
infúzióját követően  értékelték  a ke
ringésváltozást, a további k o llo id a 
dást a m axim ális verőtérfogat k ia la
kulásáig, illetve annak fenntartására  
adták.

A betegek  koruk, A SA -beosztásuk  
és G oldm ann-indexük alapján ö ssz e 
hasonlíthatóak  voltak. A p rotokoll-  
csoportban a betegek a m ű tét alatt
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több folyadékot kaptak, a v erő térfo 
gatuk 15 (10 -21 ) m l-rel, perctérfoga
tuk 2,1 (0 ,1 -2 ,3 ) 1/perccel nagyobb  
volt. A posztoperatív gyógyu lás ebben  
a csoportban szignifikánsan  gyorsabb  
volt, átlagosan 10 (9 -15 ) nap a 15 
(1 1 -4 0 ) nappal szem ben. A kórházi 
ápolási idő ugyancsak rövidebb  volt 
[12 (8 -13) nap a 20 (1 0 -6 1 ) nappal 
szem ben], A protokollcsoportból egy  
beteg halt m eg a 36. napon b roncho-  
pneum oniában, akinek am yloid  car- 
diopathiája is ism ert volt. A k ontro ll
csoportban 2 beteg halt m eg. Egyikük  
a 2. posztoperatív napon cerebrovasz- 
kuláris történés következtében , a m á
sik  a 65. napon pneum onia és p an gá
sos szívelégtelenség miatt, m ár a k ró 
nikus ápolási részlegen  halá lozott el.

A com bnyaktörés m iatt m űtétre  
kerülő betegek szám a A nglia és W ales 
területén évi 5700. Az adatok fe ld o l
gozása szerint az átlagos kórházi tar
tózkodás 20 nap, a halálozás 5-24% . A 
rossz eredm ények a betegek  id ős ko
rával, rossz általános állapotával, a 
m űtéttel járó nagy  fizio lóg ia i vá ltozá
sokkal m agyarázhatók. A p erctérfo 
gat optim alizálására szolgáló  fo lya
dék- és/vagy inotrop terápia, vala
m int a szöveti oxigénkínálat a k im e
netelt és a kórházi tartózkodás h osz-  
szát befolyásolja. A k eringésm on ito-  
rizálásra használt invazív pu lm onális  
katéterezés a fem orális törés h elyreá l
lító  m űtétéi kapcsán nem  célszerű, 
ezért választották a folyam atos m é
résre alkalm as, m inim álisan  invazív  
D oppler-technikát.

V élem ényük szerint ez az egyszerű  
m etódus a jobb m űtét utáni g y ó g y u 
lás és a rövidebb kórházi ápolás m iatt 
költségk ím élő , választását ajánlják.

Darvas Katalin dr.
Molnár Zsuzsanna dr.

Tartós enterális táplálás perkután 
endoszkópos úton bevezetett gast- 
rostomiás szondán át. Löser, Chr. 
(Christian Albrecht Egyetem , Kiel, 
NSZK): D tsch .M ed.W schr., 1 9 9 7 ,122, 
1149.

A szerző ism erteti a perkután en d o 
szkópos gastrostom ia (PEG) egyik  
technikáját, részletesen  ism erteti e lő 
nyeit, szövődm ényeit, az e lőkészítést  
és utókezelést. Gauderer és P onsky ír
ta le 1980-ban a perkután en d o szk ó 
pos gastrostom ia (PE G -szonda) tech 

nikáját, m ely n ek  a többi gastrosto- 
miákkal sz em b e n i előnye, h ogy  egy
szerű, n em  szük séges hozzá általános 
vagy reg ion á lis  érzéstelenítés és kevés 
a szövődm ény. A tartós parenteralis 
táplálással szem b en  is egyszerűbb, 
fizio lógiásabb, gazdaságosabb és ke
vesebb a nem kívánatos m etabolikus 
m ellékhatása. A  szerző és m tsai a ve- 
zetőszá l-á thú zásos m ódszert gyako
rolják, ezt rész letesen , ábrákkal is b e
mutatják. Saját anyagukban a b eveze
tés gyors, 1 2 -1 5  perc, szinte 100%-ban 
sikeres, m eg e lő ző  m űtét után sem  
kontraindikált (pl. Billroth I, Billroth  
II). In d ik ációs köre széles -  n eu roló
giai m egb eteged ések  (apoplexia, agy
koponya-sérü lések , agytum orok, nye
lészavarok), onkológiai m egbetege
dések (nyak -, orr-, szájüregi szteno- 
tizáló tu m orok , felső gasztrointeszti- 
nális daganatok , tum oros cachexia, 
besugárzás m ia tti jelentős testtöm eg
csökkenés). Á ltalában csak egy  h ó 
napnál h osszab b  táplálásra javasol
ják, röv idebb  időre m egfelelőnek  tart
ják a n agy lu m en ű  nazogasztrikus 
szondát is. Ez utóbbival szem ben  v i
szont k étség te len ü l ritkábban d iszlo- 
kálódik, n em  irritál, nem  okoz az orr, 
a garat és az  oesoph agus területén  ul- 
cust, ritkább a reflux és az aspiráció! 
K ontraindikáció a diaphanoscopia  
hiánya, sú ly o s véralvadási zavarok, 
periton itis, ascites, valam int az ente
rális táplálás és a gasztroszkópia  
kontraindikációi. Az irodalom  8-25%  
között adja m eg  a szövődm ények  gya
koriságát, d e terápiát csak 1-3% -uk  
igényel, laparotom iát kevesebb, m int 
1%-ban hajtottak  végre kom plikáció  
miatt. Az 5 -1 0 % -o s sebfertőzési rátát 
a bakteriális kontam ináció csökken
tésével (seb ész i aszepszis, antiszep- 
szis, m eg e lő ző  EE-blokkoló és proton
pum pa-gátló  kezelés 24 órás felfüg
gesztése) próbálják  tovább javítani. A 
ritka, p eriton eá lis  fájdalom  általában  
csak röv id  id eig  tesz analgetikus 
terápiát indokolttá . A letalitás 1% 
alatti. K éső i szövődm ényként sebfer
tőzést, áteresztést, szondatörést és el- 
töm esze lőd ést em lítenek. Korábban 
24 óra m últán  kezdtek el a szondán  át 
táplálni, ú jabban már 3 óra m últán  
teáztatják a betegeket. Az első  hetet 
követően  h e t i 2 -3  kötéscsere elegen 
dő. A P E G -szondák eltávolítása kom 
plikációm entes volt. 220 betegen pros
pektiv, h o ssz ú  távú tanulm ányokat 
végeztek: a több hónapos szondavi
selés b etegek  és hozzátartozóik  általi

m eg ítélése is kedvező. A szerző k ö 
vetkeztetésként leszögezi, h ogy  ezt az 
egyszerű , jó l tolerálható, adekvát és 
„fizio lóg iás” táplálási m ódszert m ég  
gyakrabban, m ég szélesebb körben  és 
m ég korábban kellene alkalmazni, m i
vel seg ítségével korai, szükséglethez  
igazodó  enterális táplálás valósítható  
m eg szám os m alignus b etegségben  és 
b en ign u s nyelési és passzázszavar
ban. A lkalm azásával nem csak a test
töm egcsök k en és állítható m eg, h a 
nem  a betegek  életm inősége is sokat 
javul.

Agócs Klára dr.

UH-vezérléssel végzett véna juguláris 
katéterezés. Teichgraber, U. K. és 
m tsai (D ept.’s o f  Interventional and  
D iagn ostic  U ltrasound, and G astro
enterology, Hannover Medical School, 
Germ any): AJR, 1997 ,169, 731.

A v. juguláris interna katéterezése ru
tinszerű eljárás. A beavatkozást „va
kon” végzik  és egyes esetekben szövőd 
m ények alakulhatnak ki, artériás 
punkció, haem atom a, plexus érintett
ség. A szerzők az UH-vezérelt v. jugu
láris katéterezés terén szerzett tapasz
talataikról szám olnak be. 100 beavat
kozás közü l 50 UH és 50 a hagyom á
nyos m ódon  történt. Vizsgálták az id ő
tartamot, a hibák és szövődm ények  
előfordulási arányát. Figyelem be vették  
a beavatkozásokat végzők jártasságát 
is. Az U H  segítségével végzett katéter
bevezetések  időtartam a '/3-a volt, m int 
a hagyom ányos technikáé. H aem ato
ma, illetőleg plexus érintettség az UH- 
vezérelt beavatkozásoknál 2%, illetve 
4% -ban fordult elő, m íg a hagyom á
nyos m ódon  történt katéterbevezeté
seknél ugyanezek 10% és 6%-os előfor
dulást mutattak. Artériás punkció az 
UH segítségével végzett beavatkozá
soknál nem  volt, a m ásik esetben 12%- 
nak találták azt. Érdekes, hogy az inter
venciót végzők  közül nagyobb jártas
sággal a hagyom ányos beavatkozást 
végzők rendelkeztek. Az U H -vezérlés 
egyszerű, könnyen igénybe vehető és 
ahogy az eredm ények is mutatták, a 
betegeknek is kevesebb kellem etlen
séget jelent.

Puskás Tamás dr.

A súlyosan sérült immunológiája.
Faist, E. és m tsa (C hirurgische K linik  
und P olik lin ik , L udw ig-M axim ilians-
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Universität M ünchen, Klinikum  G ross
hadern.): Chirurg, 1997,68, 1066.

A súlyos sérült beteg  m ég m in d ig  k o 
m oly  kihívást jelent, am ely  a trau m á
ra adott szisztém ás és tú lzott reakció, 
a sejtközvetített im m u n fu nk ció  drá
m ai korlátozása, a beteg fokozott v e 
szélyeztetettsége szeptikus sz ö v ő d 
m ényekre és /vagy  MOF-ra (M u ltisys
tem  Organ Failure).

A traumára adott im m unválasz a 
sérülés pillanatában k ezdőd ik  a m o-  
nocyták  aktiválódásával, am elyek  
fokozott m értékben  term elnek  és vá
lasztanak ki gyu lladásos m ed iá toro-  
kat. E m ediátoráradat végül is gen era 
lizált gyulladásba, SIRS-be (System ic  
Inflam m atory R esponse S yndrom e), 
majd MOF-ba vezeth et és m eg vá ltoz
tathatja az im m unrendszer és a vér
keringés regulációját. A MOF h a lá lo 
zása 80%, és jellegzetessége, h ogy  
olyan szervek is károsodnak , a m elye
ket a trauma közvetlenü l nem  érin tett 
(R em ote Organ Failure, ROF).

A SIRS és a MOF folyam án felboru l 
a pro- és antiinflam m atorikus cy tok i-  
nek  fiziológiás egyensúlya, h o m eo -  
sztázisa. Az előbb iekhez tartoznak  a 
T N F -a, IL-6, IL-1 és IL-8, az u tó b b i
akhoz az IL-4, IL-10, IL-13 és a TGF-ß 
(Transform ing Growth Factor).

Súlyos traum a után a m acropha- 
gok  kezdeti tú lzott aktiválódása im - 
m unparalysist eredm ényez. M egfi
gyelték  az IL-6 és a TNF p lazm a
szintjét trauma után: A TNF n em  vá l
tozott, de az IL-6 és a CRP em elkedett. 
Az IL-6 és a T N F -a  plazm a sz in tjének  
jelentős növekedése M O F-ban rossz  
prognózisra utal.

A különböző cytokinek és an tigé
nek hatására a naiv TnO-sejtek két 
funkcionális fenotípusra p olarizá lód 
nak: A TH l-lym phocyták IL-2, IF N -x  
és TNF-ß cytokint, valam int IgG2a-t 
term elnek és elindítják a cellularis im 
munválaszt, m íg a TH 2-lym phocyták  
IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 és IL-13 m ediá- 
torokat, valam int IgE-t és IgG l-t á llí
tanak elő. E két lym ph ocyta -szu bp o-  
puláció funkcióban egym ás an- 
tagonistái és az im m unválaszt eg y  sza
bályozó körrel irányítják. Ü gy  tűnik, 
h ogy  súlyos traum a után az IL-1, IL-6 
és a TNF m egnövekedett term elése az 
akutfázis-reakcióban és a hyperm e- 
tabolizm usban játszik  szerepet.

A súlyos traum a után végzett T- 
sejtpopulációk vizsgálata a C D 4/C D 8  
arány eltolódását találta a T -szup-

presszor popu láció  javára. Égett b ete
gekben is a CD8 sejtek fokozott IL-4 
term elését tapasztalták. Trauma ha
tására a cytok inek  előállítása az im - 
m unszuppresszió, a CD8 sejtek irá
nyába húzódik . Ez a polarizáció  foko
zott infekcióhajlam m al jár.

Az im m unfunkciók  traum a okozta  
elváltozásairól szerzett sokféle infor
m ációk ellenére m ég sok  a nyitott, 
m egoldatlan kérdés.

Kollár Lajos dr.

Diabetológia

H yperglykaem ia okozta an g ina  p ec
toris cukorbetegen . Lickerm an, A. és 
m tsai (D epartm ent o f  Internal M edi
cine, U niversity o f  Iowa, Iowa, USA): 
Clin. Cardiol., 1 997 ,20, 736.

A cukorbetegség gyakori halálok az 
USA-ban s ennek  hátterében  e lső sor
ban k oszorúér-m egbetegedés áll. A 
szerzők cukorbetegükben érdekes ösz- 
szefüggést találtak az anginás roha
m ok előfordulása és a m agas vércu- 
korszint k özött, m elynek  keletkezésé
ben az ekkor fellépő kóros koszorúér
reaktivitás állt.

A 35 éves férfi d iabeteséhez re- 
tino-, nephro-, neuropathia, továbbá  
hypertonia és hyperlip idaem ia társult 
(serum  Cholesterin: 2 7 0 -, triglycerid: 
246-, HDL: 41- és LDL-szint 180 
mmol/1). O sztályukra sürgősséggel 
veszik  fel. Ekkor tom pa fájdalom ér
zésről panaszkodik , m ind  bal karjá
ban, m ind állkapcsában, fő leg  p ihenés  
alkalm ából. K órelőzm ényében  m eg
határozatlan aetiologiájú hypercoagu- 
lobilitas és az 1 évvel ezelőtt ennek  ta
laján fellépett coronaria throm bosis  
szerepel, m elyet -  felvétele előtt 10 
hónappal fellépő -  non-Q  infarctus 
követett (a fokozott alvadékonyság  
vizsgálata m iatt félbeszakított anti- 
coagulatiót k övetően ). Az ism étlőd ő  
m ellkasi fájdalom hoz m in d ig  ST-ele- 
vatio is társult. C oronarographia: bal 
elülső ág occlu sio , m ely  ballon  angio- 
plasticára oldódik . Intézeti felvétele 
előtt 8 hónappal ism ét jellegzetes k li
nikai tünetek; angiographia: throm 
bus a korábban elzáródott artériában. 
M egjegyzendő, h ogy  ekkor alvadás- 
gátlása nem  érte el a therapiás szintet. 
Kezelés: h ely i urokinase, m ely  m ind  
az anginás tüneteket, m ind  az elzáró
dást oldotta. Echocardiographia: n e

gatív. A felvétele előtti egy h ónap ban  
anginás roham ai m egszaporodtak, 
m integy  10 alkalom m al jelentkeztek , 
de 15 p ercnél nem  hosszabban s ál
talában 3 tabletta sublingualis n itro- 
glycerinre o ldódtak, kivéve a b eszá llí
tás előttit. Az ekkori EKG en n ek  e lle
nére nem  m utatott kórosat. (A kór
előzm én yben  sem  dohányzás, sem  ká
b ítószer n em  szerepelt.) Kezelés: napi 
3 x 2 5 0  m g ticlop id ine +  2 x 1 5  m g  
enalaprile, valam int 1 x 1 0  m g am - 
lod ip ine +  nitroglycerin  bőrtapasz, 
további 6 m g warfarin + insulin . Fizi
kai vizsgálat, vérnyom ás, légzésszám , 
érverés, h őm érsék let nem  m utatott 
kóros eltérést s neuropathiára utaló  
jelet sem  találtak. Bentléte 5 napja 
alatt h árom szor volt jellegzetes, bal 
karba sugárzó anginás fájdalm a EKG 
eltérés nélkül, de m indig hypergly- 
kaem iával (a vércukorszint ilyenkor  
322-428  m g /d l volt). M ind a sz ívkaté
terezés, m in d  az anginás-hypergly- 
kaem iás attackok alatti m eg ism ételt  
D oppler-vizsgálatok , valam int az ace- 
tylcholin  provocatio  kóros eltérés 
nélküliek  voltak . Ugyanakkor, ha iv. 
cukor adásával a vércukorszintet 450 
m g/dl-re em elték , azonnal fellép tek  a 
jellegzetes, bal karba kisugárzó an g i
nás fájdalm ak, de significans ST-el- 
változások nélkül.

Kutyakísérletekben egészséges co 
ronariarendszer esetén értágulat lép fel 
a perfusiós nyom ás csökkentésére vagy  
a szívizom  Ch-consumptio fokozódá
sára. D iabeteses vagy hyperglykae- 
miássá tett állatokban ez az endothel 
dependens vasodilatatio kifejezetten  
csökkent, de ez a csökkenés m annose  
adása után elmaradt, bizonyítva, h ogy  
nem  az osm olaritas növekedése, ha
nem  a vércukoszint em elkedése áll a 
háttérben. E vascularis dysfunctiót e lő 
segíti az érszűkítő prostanoidok, a sza
bad gyökök  és az endothelialis relaxáló 
tényezők fokozott term elődése is.

Betegük esetéb en  2 oka volt a szív- 
izom -ischaem iának: a) a throm b osis-  
ra hajlam osító  fokozott alvadékony
ság, b) a vércukorszint kóros értéke. 
Az m ár régen  ism ert, hogy  a h ypogly-  
kaem ia hajlam osít sz ív izom -ischae-  
miára. U gyanakkor betegük esetéb en  
bizonyították, h o g y  a hyperglykaem ia  
hasonló  hatású  lehet (elsősorban  a 
csökkent értágu lásos válasz m iatt: az 
endothelium  dep en dens vascularis s i
m aizom  relaxatiója elégtelen).

További vizsgálatoknak kell m egál
lapítani, h ogy  a cukorbetegek ereinek e
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kórosan csökkent válasza hypergly- 
kaem iás állapotban m ennyire gyakori 
jelenség.

Major László dr.

A 2. típusú diabetes mellhúsban  
használatos sulfonylurea-kiváltotta 
hypoglycaemia kockázati tényezői
nek prospectiv vizsgálata. Burge, M. 
R. és m tsa i (Univ. o f  N ew  M exico  
S ch ool o f  M ed., Dept, o f  M ed. and  
E n docrino l., 5ACC A lbuquerque, NM  
8 7 1 3 1 ,USA): JAMA, 1998,279, 137.
Az irodalom ban többé-kevésbé elfo
gadott az időskori d iabetesben alkal
m azott sulfonylurea-készítm ények sú
lyos hypoglycaem iát elő idézhető  hatá
sa. Ezt a nézetet próbálták az ú j-m exiói 
szerzők saját korrekt vizsgálataikkal 
m egközelíten i és eredm ényeik alapján 
állást foglalni. 2. típusú d iabetesben  a 
sulfonylurea-készítm ények m ég  sokáig  
alapgyógyszernek tekinthetők kevés 
m ellékhatásuk és áruk m iatt is. Ezért 
nem  k özöm bös az állásfoglalás a sze
rek sú lyos hypoglycaem isáló hatásáról, 
k ü lön ösen  idős betegek esetében . Szer
zők hangsúlyozzák, hogy ilyen  elm a
rasztaló vélem ény esetében szám os  
kockázati tényezőt kell figyelem be ven 
ni, így  pl. a gyógyszer esetleges túlada
golását, a beteg egyidejű alkoholizá
lását va g y  egyéb gyógyszerek fogyasz
tását, a fokozott testi m egerőltetést, 
valam int egyidejűleg fennálló b etegsé
geket (vese-, májműködési zavarok, in 
tercurrens m egbetegedés a hypogly- 
caem iás epizód idejében).

M indezekre gondolva szám olnak  be 
a vizsgálatot végzők 52 olyan 2. típusú  
diabetesesükön végzett 3 hetes kísérlet 
eredm ényéről, akik átlagosan 65,1 éve
sek voltak, diabetesük 6 -7  éves volt, 
testtöm egindexük szerint enyh én  túl
sú lyosak, etnikailag nem  h ispániai, il
letve hispániai fehér fajúakhoz tartoz
tak többségükben. Szénhidrát-anyag
cseréjük induláskor elfogadható volt.

A három  hetes vizsgálati p er ió d u s
ban előbb  placebót kaptak, m ajd 2 
csop ortb a  osztottan első h éten  m in 
den reggel 10 mg g lip izidet, illetve  
glyb urid ot, a m ásodik h éten  u gyan 
ezek b ő l 20 m g-ot. M inden p eriódu s  
végén  23 órás éhezési id ő sza k  k ö 
vetk ezett, ebben csak en ergiam en tes  
fo lyadékot fogyaszthattak a d iabete- 
sen  k ívü l egyébként „egészséges” 
b etegek . Az objektivizálható e llen 
őrzés a sorozatos -  az éh ezéses  
n ap ok on  m ég gyakoribb -  vércukor,

in su linszin t, C -peptid, g lu cagon , no-  
radrenalin és adrenalin, valam int a 
serum  sulfonylurea-koncentrációj á- 
nak m éréséb ő l állott. M indezeken  
kívül a b etegek  43 kérdéses és a h y p o 
glycaem ia k lin ikai tüneteire von atk o
zó kérdőívet is kitöltöttek. A vércuko- 
rérték alapján a 3,33 m m ol/1 alatti 
értékeket tekintették hypoglycaem iás  
tartom ánynak.

156 éh ezéses időszaki m érés alap
ján m in d ö ssze  az éhségérzés volt je 
lentősebb, de kifejezett h yp og lycae
m iát n em  észleltek. A p lacebo p er ió 
dushoz v iszonyítva a v izsgálatok  jól 
értékelhetően  jelezték a su lfonylurea  
szedését, en n ek  adagváltoztatását is. 
Az adrenalinszint kom p en záló  em el
kedése jó  összhangban  volt a su lfonyl- 
ureákra bekövetkező vércukorcsök-  
kenésekkel. A jól tervezett vizsgálat 
eredm ényeképpen a szerzők  nem  lát
ják aggályosnak  idős 2. típ u sú  dia- 
b etesesek  su lfonyalurea-kezelését.

Iványi János dr.

Gyermeksebészet

Zöld magzatvíz, mint a magzati ma
gas bélelzáródás első tünete. Swarte, 
R. M. C. és m tsai. Ned. Tijdschr. Gene- 
esk., 1997,141, 102.

Szülés k ö zb en  aránylag gyakran  ész
lelünk zö ld  m agzatvizet, m ely  m eco- 
nium ürítés jele, de első tü n ete lehet 
egy intrauterin  Listeria m o n o cy to g e-  
neses fertőzésnek . K evésbé ism ert, 
hogy a zö ld  m agzatvíz e lső  tünete  
lehet m agas bélelzáródásnak is, m ely
nél az epe feloldódása okozza  a m ag
zatvíz zöldre festődését. Bélatresia  
1:3000 esetben  fordul elő . M agas 
astresia a duodenum ban vagy  a je- 
junum ban fordul elő.

Leírják az ilyen atresiát 2 gyerm ek 
nél. Az e lső  egy  fiú, aki 43 hétre szü le
tett. A m agzatburok m egrep ed ésénél 
feltűnő vo lt a zöld m agzatvíz. Az Ap- 
gar-score 1 és 5 perc m úlva 7 és 9-et 
tett ki. Szü letési súly 3690 g. A gyer
m eknél feltűnő volt a d om b orú  has, 
kevés peristalticával. Több tü n et m u 
tatott m echan ikus ileusra. Epét hányt, 
a gyom orszondával epés gyom ortar
talom  volt kim utatható a gyom orban  
és a vékonybél proxim ális részleté
ben. A gyerm eket áthelyezték  a gyer
m ek seb észeti centrum ba, ah ol lapa- 
rotom iával a vékonybélben atresiát

találtak, a papilla Vateritől d istalisan. 
Az izzadságvizsgálat kim utatta a mu- 
coviscidosist.

A m ásodik  gyerm ek szü letése 35 
3/7 hétre történt. A tehesség alatt b ő 
ven volt m agzatvíz. A szü lés előtti 
echo nem  m utatott ki elváltozást. A 
burok m egrepedésénél feltűnő zöld  
m agzatvizet észleltek. Születési súly  
2250 g. Az Apgar-score 1 és 5 percre 9- 
et m utatott. A gyerm eknél nem  észle l
tek elváltozást, a has puha, és jó  volt a 
peristaltica. Az első étkeztetésnél azon
ban táplálékretenció állt elő. A nyílt 
gyom orszondával epés volt a gyo
m ortartalom . Függő helyzetben  k é
szült rtg-képen  „dupla buborék” 
tünetet észleltek , m ely  a d u od en u m 
ban létrejött elzáródásra m utatott. A 
gyerm eksebészeten  laparotom iával 
obstructiót m utattak ki, az atresia a 
papilla Vateritől d istalisan  volt.

A két esetben  a zöld  m agzatvíz volt 
a m agas bélelzáródás, a foetalis baj 
első tünete. A m agzatvíz többnyire  
zöld  és v iscosu s, ritka esetben
L. m on ocy togen es fertőzés okozhatja, 
m ely sepsishez és m en ing itishez ve
zethet a gyerm eknél, ilyenkor v ilá 
goszö ld  a m agzatvíz. M agas bélelzá
ródást polyhydram nion  is okozhat. A 
has átnézeti rtg-felvétele függő hely
zetben tágult bélkacsokat és folyadék
nívókat, vagy  a duodenum  „dupla b u 
borék” jelet m utathat. K étség esetén  
co lonb eön tést lehet végezni.

Ribiczey Sándor dr.

A here juvenilis granulosa sejtdaga
nata: beszámoló két újszülöttben ész
lelt esetről. Chan, Y. F. és m tsai 
(H istopathology Laboratory, Auck
land Children’s H ospital, Auckland, 
N ew  Zealand): J. Pediatr. Surg., 1997, 
32, 752.

A here juvenilis granulosa sejtdaga
nata ritka ugyan, de a csecsem őkb en  
előforduló here ivarléc strom a tum o
rok között a leggyakoribb.

1. eset. A term inusban született fiú 
herezacskójában daganatot tapintot
tak. M ásnap a jobb herét eltávolítot
ták. A töm lős daganatban nyálkás fo 
lyadék volt. A sejtes elem ek  a petefé
szek granulosasejtjeire hasonlítottak. 
A gyerm ek egy  évvel később  jól van.

2. eset. A term inusban  született fiú 
nak a bal heréje m egnagyobbodott. 
U ltrahanggal m ulticystás kép let volt
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látható. A herét eltávolították. Szövet
tanilag szám os granulosasejttel bélelt 
folliculus volt m egfigyelhető . A cse
csem ő 6 hónapos korában egészséges.

A juvenilis here granulosa sejtda
ganata jóindulatú, en dokrin  tüneteket 
nem  okozó tumor.

Jakobovits Antal dr.

Áthatoló szájüregi trauma gyerme
kekben. Law, R. C. és m tsai (Dept, o f  
A naesthesia, Bristol Children’s H os
pital, Bristol. BS2 8EG, Anglia): BMJ, 
1997, 314, 50.

Szerzők kettő eset kapcsán ismertetik  
az első vizsgálatkor általában észre sem  
vett szájon belüli sérülések szerencsére 
ritkán előforduló szövődm ényeit. A 
sérültek általában tipegő korúak és na
gyobb részük fiúgyerm ek (az ism er
tetett saját két eset leány).

A szövődm ények  általában 48 órá
val a sérülés után jelentkeznek. így  
m ár a kórházi m egtek intés és e lb o 
csátás után, otthon.

A legfontosabbak: tályogképződés  
a garatban és esetleg  a m ediastinum - 
ban, légúti obstrukciók  és igen ritkán  
a carotis throm bosis.

Az ezek alapjául szolgáló  anató
m iai állapotot ábrával szem léltetik.

Kontor Elemér dr.

Chronicus recidiváló multifokális os
teomyelitis. Schultz, C. és m tsai (Kli
n ik  für Pädiatrie, für K inderchirurgie 
und  für O rtopädie, M edizin ische U ni
versität Lübeck): M onatsschr. Kinder- 
h eilk .,1997 ,145,1186.

A chronicus recidiváló m ultifokális 
osteom yelitis (=  eh. r. m . o.) ritka, is 
m eretlen  eredetű betegség . Előteré
b en  a csont fájdalm as m egduzzadása  
áll. T úlnyom óan a leányokat érinti, 
fő leg  7 és 13 év, elszórtan  9 hó és 29 év  
között. E lőször 1972-ben írták le.

A betegség jellem zői: sokgócú, 
idült, hónapok-évek  m úlva is v issza
tér. A szövettana ch ron icus gyulladás. 
K órokozót nem  tudtak kim utatni. 
A ntibiotikum ra n em , csak nem  ste
roid antiphlogisticum ra és/vagy ste- 
roidra reagál. A d iagn ózist a klinikai 
tünetek  alapján a chron icus bakte

riális osteom yelitis és m alignus b e 
tegségek  k izárása után b iopsiával ál
lapítjuk m eg.

A prognózisa általában kedvező, 
bár néha az évekig  elhúzódó lefolyás 
jelentősen  korlátozza a beteg é le tm i
nőségét. A csonk ító  m űtétek és a tar
tós antib iotikum -szedés elkerülése  
végett fontos a kórkép ism erete. A 
szerzők  5 saját beteget ism ertetnek  és 
89 irodalom ban közölt esetre h ivat
koznak.

1. beteg: 7 éves leánynak fájdalm a
san m egduzzadt a jobb ugróízülete. A 
m agasabb CRP és sü llyedés m iatt 
bakteriális osteom yelitisre gondoltak  
és m űtétet végeztek . A szövettan i kép  
idült gyulladást igazolt, de kórokozót 
nem  tudtak k im utatni. A ntib iotikum  
után m egjavult. Tíz hónap m úlva  
ugyanott ism ét fájdalm ai lettek és an 
tibiotikum ra újra enyhültek. U gyan
ekkor a jobb térdén visszatérő pus- 
tulák jelentek m eg, de belő lük  kór
okozót nem  tudtak izolálni. Egy évvel 
később  a CRP és a süllyedés m egin t  
em elkedett, a scintigraphia a cson tok 
ban több gyu lladásos gócot jelzett, v i
szont a leány panaszm entes, ezért 
kezelést nem  kapott. Fél év  után a 
csonttünetek  jelen tősen  visszafejlőd 
tek  és a leány kifogástalanul érzi m a
gát.

2. beteg: 9 éves leány 3 hónapja fáj- 
dítja a hátát. A hátgerince k yphoticus  
k ím élő  tartásban. A karjain és lábain  
p ustulosus k iütések . A gyu lladásos  
jelek  (CRP, W e.) nem  m agasak, a rtg 
negatív. A scintigraphia a háti ger in c
ben  és a sternum ban fokozott dúsu- 
lást jelzett. A m align om a gyanúja  
m iatt vett szövetm inta chronicus  
gyulladást m utatott. A szövettenyész
tések  sterilek m aradtak. A d iagnózis: 
eh. r. m. o. A therapia: naproxen. A 
leány 3 hónap után panaszm entes lett. 
A rem isszió egy  év  m úlva is teljes.

3. beteg: 11 éves leánynak spontán  
m ellkasi fájdalm ai léptek  fel jobb o l
dalt. A rtg finom  hom ályt jelzett a 
jobb 4. bordán. 3 hónap  után p ana
szok  fokozódtak és a borda hom álya  
m egnőtt. A We. 59 m m /h , de a CRP és 
a leukoeyták  szám a norm ális. A sc in 
tigraphia fokozott aktivitást m utatott 
a 4. bordában, a 4 -5 . hátcsigolyában  
és a bal hum erus m etaphysisében. Tu
m orgyanú  m iatt részleges bordare- 
szekciót végeztek. A szövettan i kép  
chronicus gyulladást és jelentős csont - 
átépülést igazolt. M űtét után a beteg  
panaszm entes lett. Egy hónappal k é

sőbb a bal hum erus proxim ális részén  
osteo lysist észleltek. A d iagn ózis b iz 
tosítása  végett a laesiót kitakarították, 
am elynek  szövettani lelete idült gy u l
ladást m utatott, de k órokozót nem  
találtak. N yolc hónap m úlva ism ét fájt 
a beteg  válla. A We. 67 m m /h . A rtg je 
lentős progressziót jelzett a bal h um e- 
rusban. Naproxen ám eneti javulást 
váltott ki. Az utolsó évben az ism éte l
ten k iújuló panaszok m iatt a nap 
roxen therapiát többször m eg  kellett 
ism ételn i.

4. beteg: 13 éves leánynak  két h ó 
napja duzzad a bal u gróízü lete és fáj a 
bal csípője. A m agasabb an tistrep to ly
sin  titer és We. miatt rheum ás lázra 
gondoltak  és pen icillin t adtak. A csont 
scintigraphia  jelentős feldúsu lást je l
zett a fem ur proxim ális és a tibia d is
talis részében. A b iopsia  idült g y u lla 
dást igazolt, de kórokozót nem . N ap- 
roxenre a panaszok m egszűntek  és a 
We. norm alizálódott.

5. beteg: 17 éves fiúnak 5 éve v isz -  
szatérően  m egduzzad a bal b ok a ízü 
lete. Fél év  óta a bal claviculája is fáj
dalm asan m egvastagodott. Az e lh ú 
zód ó panaszok  és láz, valam int a 82 
m m /h  We. és a 122 mg/1 CRP m iatt 
végzett scintigram m  feldúsulást m u 
tatott a bal claviculában, a bal tibia  
distalis részében és a jobb os ileum -  
ban. A szövettan  idült gyu lladást iga
zolt. Bár kórokozót nem  tudtak  k ite
nyészteni, bakteriális o steom yelitis  
gyanúja m iatt több hónap on  át adtak  
antib iotikum ot, am elyre a láz m eg 
szűnt és átm enetileg  enyhültek  a tü 
netek. Csak az antib iotikum  elhagyá
sa után néhány hónap m úlva lép ett fel 
spontán  javulás és norm alizá lódtak  a 
gyu llad ásos jelek.

[Ref: A eh. r. m. o. és a pyoderma 
gangraenosum ritka kórkép. Az előb
biben a csont, az utóbbiban a bőr ká
rosodik. Kórokozót egyikben sem talá
lunk. A steroid mindkettőt kedvezően 
befolyásolja. Eredetük és szerepük még 
rejtély.]

Kollár Lajos dr.

Családtervezés

A tizenévesek terhességének megelő
zése. M ellanby, Á. R. és m tsai (Tripp, J.
H.: U niversity o f  Exeter, P ostgraduate  
M edical School, Church Lane, Exeter 
EX2 5SQ): Arch. Dis. Childh., 1997,77, 
459.
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Az Egyesült Királyságban a tizenéve
sek fertilitási gyakorisága nagyobb, 
m int a legtöbb  Európai K özösségbe  
tartozó országban. A 16 éves kor előtti 
első  k özösü lések  szám a az évszázad  
m ásod ik  felében nőtt. A tizenévesek  
m in tegy  fele fogam zásgátlót nem  
használ. A nem  kívánt terhességet 
csak kétféle m ódon  lehet m egelőzni: 
csökkenten i a veszélyeztetettségre va
ló k itételt (azaz a közösü lést) vagy ha
tásos fogam zásgátlót alkalm azni. 
A m ikor védtelen, m egelőzés nélküli 
k özösü lés történt, a nem  k ívánt ter
h esség  leghasznosabb m egelőzője  a 
sürgősség i (alkalm i) contraceptio . A 
n em i oktatás egyike a legfontosabb  
eljárásnak a tizenévesek  terhességé
nek csökkentésére. Ennek kudarca a 
tizenévesek  pszichés fejlődésének  
éretlenségével, a partner erőszakossá
gával, szociá lis, dem ográfiai és társuló 
tényezőkkel m agyarázható. A tizen 
évesek  a felnőttek tanácsaira rászo
rulnak, a tekintélynek ereje van. Az 
iskolai szexuális oktatás akkor hatá
sos, ha csökkenti a tizenévesek  terhes
ségének  gyakoriságát. Talán éppen  
olyan fontos, m int a contraceptióra  
való  oktatást tám ogatni, a partner 
pressziója, a barátok, m éd iák  és 
n ém ely  felnőtt hatása ellen ére a nem  
k özösü lést.

Jakobovits Antal dr.

A vasectom ia . Bohne, M. (K linik f. 
Psyhiatrie u. P sychotherapie D-30853  
L angenhagen R ohdehof 3): Sexual
m ed izin , 1 997 ,19, (I.: 305,11.: 331)

A vasectom ia  a leggyakoribb férfia
kon  végzett m űtét, ezért érdem esnek  
tartja a szerző, h ogy  áttekintse e b e
avatkozás történelm ét és gyakorisá
gát.

Ma a v ilágon  ugyanannyi vasecto 
m ia történ ik , m int ahány nő  szed  
pilulát (60 m illió) és kétszer ennyi nőt 
sterilizálnak  (108 m illió).

A fogam zásgátlás történelm ével 
foglalkozó könyvekben alig  esik  szó a 
vasectom ia  történelm éről. A z első  ku- 
tya-vasectom iát 1830-ban végezték  és 
1893-ban az USA-ban Harrison vaso- 
stom iával- (tehát csak átm etszéssel)  
gyógy íto tt egy  prostatabeteget és ezt 
k övetően  főleg ilyen esetek ben  került 
sor a m űtétre. A m últ század  végén  
kezdték  el a m űtétet fogam zásgátlási 
céllal alkalm azni az U SA -ban, de főleg

az „alsóbbrendű em berek” szaporodá
sának a korlátozása céljából, ill. azért 
is, h o g y  a rabok fokozott szexuális 
k észtetéseit íg y  csökkentsék. E század  
első felében  az eugenetikái elv  m ind  
általánosabbá vált és ezért fő leg  azo 
kat sterilizálták , akik „betegek, abnor
m álisok” (örök letes betegek, a lk oh o
listák, b ű n özők , fogyatékosok) voltak, 
majd a fajelm élet alapján az U SA -tól 
vették  át a m ódszert Európában, fő leg  
a náci N ém etországban. Itt 1934-1945  
között 350 000 -4 0 0  000 kényszersteri
lizációt végeztek , kiterjesztve az „ in 
d ikációt” a zsidókra, cigányokra és a 
politikai ellenfelekre is.

Indiában  a 70-es években k ény
szersterilizációval kívánták a n ép sza 
poru latot csökkenteni.

Érdekes fejezete a m űtét történ el
m ének  Steinach 1920-as közlem énye, 
m ely szerin t e beavatkozással lehet 
„fiatalítani”. Ez az elv és gyakorlat oly  
általános volt, h ogy  egy  időben  Stei- 
nach-műtétnek is nevezték  a vasecto- 
m iát. Két grazi m edikus ped ig  egy  
bérlakásban több  m int 200 férfit ster i
lizált kérésükre azért, h ogy  „követ
kezm ények  n élk ü l” szabadosán k ö zö 
sü lhessenek , csak  egy  olyan férfi volt 
köztük, aki a felesége kérésére vállalta  
a beavatkozást, m ert kétszer volt csá 
szárm etszése. A m edikusok ellen  b í
rósági per is indult, első fokon b i
zonyos jogértékelés alapján felm en 
tették őket, majd a fellebbezéskor  
„testi sértés” m iatt börtönbe kerültek  
(1935). A náci N ém etországban egyéb 
ként szociá lis  vagy fogam zásgátlási 
céllal tilo s  volt a sterilizálás.

M anapság a vasectom ia fogam zás
gátlási m ód szern ek  szám ít, m ert az 
egyetlen  olyan  férfiak által a lkalm a
zott m ódszer, am i legalább olyan b iz
tos, m int a tabletta a nőknek. Term é
szetesen  a k im etszett deferens-dara- 
bot szövettan ilag  identifikálni kell és 
m űtét után legalább kétszeri sperm a
vizsgálattal kell az eredm ényt igazo l
ni. Csak 1 -4  ezrelékes gyakorisággal 
kell a beavatkozást m egism ételn i.

A m ű tét gyakorisága az egyes or
szágokban eltérő: N ém etország 3%, 
Ú j-Zéland 23%, Kanada 13%, Kína 
12%, H ollandia , USA, N agy-Britannia  
10- 10% .

N ém etországban  az elterjedést gá 
tolja az is, h o g y  összekeverik  az im p o 
tentia gen erand i és coeund i fogalm át 
és attól tartanak, h ogy  ez k ö zö sü lő 
k ép telen né teszi a férfit. Ugyanakkor 
sterilizált férfiak 90%-a utólag e lé 

gedett. Egy m ásik  felm érés adatai sze
rint a házaspárokból a feleség  6,1%-a, 
a férjek 1,3%-a sterilizáltatta m agát s 
m inél m agasabb volt valakinek a ke
resete, annál gyakrabban vetette alá 
m agát e m űtétnek.

A vasectom ia  és a dohányzás a két 
leg töb b et vizsgált rizikófaktor. M or
talitásról m ég eddig  sen k i sem  szá
m olt be, nagyon k icsi a m orbiditása  
is, egy ike a legolcsóbb  m ódszereknek  
és sokkal kisebb a pszichés károsodás 
is, m int a tubasterilizációé. A két nem  
sterilizációját összevetve fontos adat 
az is, h o g y  108 m illió  sterilizált nő k ö 
zül 1080-972  000 halt m eg.

Felm erült az a kérdés is, h ogy  em el- 
k ed ik-e a prostatarák gyakorisága a 
m űtét után. Az ed d ig i közlem ények  
ezt nem  igazolták. Azt v iszon t m egfi
gyelték, h ogy  20 vagy  több  évvel a va 
sectom ia  után a serum testosteron  ér
téke em elkedett, m íg az FSH és LH ér
téke változatlan.

Sok férfi fél a sz ikétő l, ezért k i
fejlesztettek  már nem  m űtétes vasec- 
tom iát is, am ikor kém iai anyagot fecs
k en deznek  be a ductusba, h ogy  az e l
záródjon. Kínában pl. félm illió  eset
b en  alkalm azták e m ódszert 96% -os 
sikerrel. A z m ég vizsgálat tárgyát k é
pezi, h o g y  az elzáró „csepp” k iszívásá
val m ilyen  gyakorisággal lehet rever
zib ilissé  ten n i a beavatkozást.

Ú jabban egyesek  csak  a prostata  
felő li részt kötik  le, h ogy  így  m egelőz
zék az ep id id ym itis gyakoriságát.

Vannak, akik azt ajánlják, h ogy  a 
vasectom ia  előtt fagyasszák  be a sper
m át, h o g y  így  gyakorlatilag reverzi
b ilissé  váljon  a vasectom ia. Azt azon 
ban nem  lehet m ég tudni, h ogy  a majd  
így  m egszü lető  gyerm ek  pszichéjére 
m ilyen  hatású lesz, h o g y  ő „fagyasz
tott” gyerm ek.

A m űtét elterjedését a felvilágosítás 
erősen  befolyásolja. íg y  jelen tős az is, 
h o g y  a m édia m it és m ilyen  fogal
m azásban  közöl. Ma a néhai NDK te
rületén  m egem elkedett a sterilizáció  
gyakorisága, de főleg a nőké, m ert ott 
a vasectom ia  tilos volt.

A fogam zásgátlásra -  és így  a steri
lizálásra -  vonatkozó felvilágosítás 
igen  id ő igén yes fog la lkozás, am ire 
kevés orvos szán kellő  időt. Pedig e t
tő l függ  fő leg  az is, h o g y  u tólag e lége
d ett le sz -e  a pár. N ém etországban  a 
Pro Fam ilia tanácsadókban  erre 
m in d ig  van  idő. (Magyarországon is 
kevés orvos szán erre kellő időt, v i
szont létezik egy Családvédelmi Szol

1316



gálát, aminek az az egyik főfeladata, 
hogy a terhességmegszakítások is
métlődését lehetőleg megelőzze. Kér
dés azonban, hogy a sterilizáció -  és 
főleg a férfié  -  gondolatát milyen 
gyakorisággal verbalizálják és ha 
igen, milyen sikerrel, valamint az is, 
hogy kellően ki vannak-e képezve e 
védőnők arra, hogy milyen módszer
rel -  szöveggel -  lehet eredményesen 
motiválni. Ref.)

A va sectom ia  „m ostoha” urológiai 
problém a, ezt igazolja az is, hogy  
1988-ig a n ém et urológiai kong
resszusokon  3822 előadás hangzott el 
és ezek  közü l csak 5 (ÖT) foglalkozott 
e m űtéttel. (Vajon mi a helyzet ha
zánkban? Pl. a háziorvosi szakvizs
gának témája-e a fogamzásgátlás mo
tivációja és ezen belül a műtétes meg
oldásé, a referált cikkhez csatlakozva a 
vasectomiáé. Más kérdés, hogy a TB 
milyen pontszámmal honorálja e tevé
kenységet, hisz az orvos „szívesebben” 
csinálja azt, amire több pontot kap. 
Ref.)

A n ém et nyelvű  urológiai és and- 
rológia tan- és szakkönyvek is csak a 
m űtéttani kérdéssel foglalkoznak, alig 
szólnak a pszichoszociá lis  d im en zió 
ról. Az általános orvosi felfogás sze
rint a vasectom ia  urológiai kérdés, az 
u rológusok  p ed ig  úgy vélik, h ogy  a 
fogam zásgátlás nem  az ő asztaluk, a 
legtöbb an drológus ped ig  fő feladatá
nak a m ed d őség  kezelését, újabban 
pedig a SKAT-ot (a h ím vesszőbe adott 
ön injekciózást) tartja. Ezt a helyzetet 
a szakirodalom  n em  javítja. íg y  pl. 9 
urológiai k ön yv  k özü l 2 a vasectom iát 
m eg sem  em líti, am elyik  ped ig  szól 
erről is, azt m axim um  3 oldalon  teszi. 
N yolc andrológ ia i könyv közü l 2 nem  
is em líti a vasectom iát és am elyik  
igen, az is csak  eg y  oldalon , kivéve  
egyet, am ely ik  két oldalnál is többet ír 
erről.

A szerző  á tn ézte  a szakirodalm at a 
tek in tetb en  is, h o g y  m it írnak  a vas- 
ectom iáról. C sak m ind en  m ásod ik  
szerző em líti konkrétan , h ogy  m ilyen  
h osszú  darabot kell a ductu sbó l e l
távolítan i és itt sin cs összhang: a 
m egad ott a jánlott h osszú ság  3 m illi
m éter és 5 cen tim éter  között válta
kozik. Az eltávo líto tt ductusdarab  
szövettan i v izsgá latának  a szü k sé
gességét csak  a szerzők  harm ada em 
líti és kétharm ad uk  javasolja az u tó 
lagos sperm avizsgálatot. A p sz ic h o 
szociá lis  d im en z ió t illetően  az a 
helyzet, h o g y  csak  m inden  m ásod ik

szerző  em líti, h ogy  m ik a k ed vező  és 
k ed v ező tlen  körülm ények a tek in tet
b en , h o g y  m egelőzh etőek  legyen ek  a 
n eg a tív  u tóhatások . Azt is csak  a 
cik k ek  harm ada em líti, h ogy  m ilyen  
fo n to s  a felv ilágosítás. Fontos p ed ig  
tö b b ek  k özött, hogy  „ön kéntes”, te 
hát m egfon to lt legyen a d ön tés, ne  
v a la m ily en  akut esem én yhez (ab or
tus stb .) k ötőd jön , legyen tisztáb an  
az irreverzib ilitássa l (noh a lé tez ik  
refertilizá c ió  is és e szem p on tb ó l az  
sem  k ö zö m b ö s, h ogy  m ilyen  h o sszú  
d arab ot távolítottak  el), ne csak  a 
p artn er  „erőszakos” k ívánságára  
kérje, n em  oldja m eg a p sz ich o sze-  
xu á lis  problém ákat, nem  javítja m eg  
a r o ssz  házasságot.

A szerzők  egy része, ha foglalkozik  
is a vasectom iával, enyhén szólva fél- 
reérth etően  fogalm az, am ikor pl. e 
tém át a férfiak szexuálpatológiája c. 
fejezeten  b elü l tárgyalja, vagy a d uc
tus h elyett az egész on d ózsin ór át
m etszésérő l beszél.

Aszódi Imre dr.

Fejlődési rendellenességek

A lis z t  dúsítására használt fo lsav  
m in im á lis  hatásos adagja az id egcső -  
zá ró d á s i rendellenességek  k iv éd ésé
h ez. D aly, S. és m tsai (D iv ision  o f  M a
ternal Fetal M edicine, T hom as Jeffer
son  U niversity, 834 Chesnut Street, 
Suite 400, Philadelphia, PA 19107, 
USA): Lancet 1997,350,1666.

Az idegcsőzáródási rendellenességek, 
v a g y is  az anencephalia és sp ina b ifida  
cystica /ap erta  (nem zetközi rövid ítése  
N T D ) e lsőd leges m egelőzését a peri- 
co n cep tion a lis  időszakban történ ő  
fo lsav  vagy  folsavtartalm ú m ultiv ita
m in  (az ún. m agzatvédő vitam in) k i
eg ész íté sse l a nyugati országokban az 
eg y ik  legfontosabb  közegészségü gy i 
feladatnak  tekintik, a duplavak m a 
gyar és a nem zetközi M RC-vizsgálat 
ered m én yei alapján. Az N TD -k k ia la
k u lásán ak  kritikus időszaka a m ag
zati fejlődés 15. és 28. napja k özött  
van , ezért a táplálkozás k iegészítését  
szo lg á ló  folsav vagy m agzatvédő v ita 
m in  szed ését m indenképpen  a fo 
gam zás elő tti hónapban kell e lkezde
ni. Erre azonban csak azok a nők  k é 
p esek , akik m egtervezik  terhességü 
ket és  az ő arányuk 50% körül van az 
U SA -ban . Em iatt döntöttek  ú gy  az

USA közegészségü gy i hatóságai, h o g y  
1998. január 1-jétől bevezetik  a fo lsav-  
val dúsított lisztet, illetve p ék te rm é
keket. V itatott kérdés azonban a fo lsav  
dózisa. A nem zetközi m eg eg y ezés  
alapján egészséges em bereknek  n em  
szabad napi 1 m g-nál több B n -v ita -  
m int (ennek  term észetes form ája  a 
poliglu tam át-folát, m íg a sz in tetik u s  
term ék a m onoglutam át fo lsav) k a p 
nia. A napi 1 m g-nál több B n -v ita m in  
ugyanis a vészes vérszegén ységben  
szenvedőkben  elnyom ja a k lin ik a i 
tüneteket, de az idegrendszeri s z ö 
vődm ényeket súlyosbíthatja. E zentú l 
az epilepsziásokban, illetve az erre haj
lam osakban növelheti a g ö rcsk ész sé 
get. íg y  a folsav adagolásakor a n il no
cere elvre m ind ig  gondoln i kell. Az 
Egyesült Királyságban is tervezik  a 
fo lsa w a l dúsított kenyér b ev ezetését  
és éppen ezért a szerzők szám ítások at  
végeztek  a folsav m inim álisan  h a tásos  
dózisának  a m egállapítására. A  m a 
gyar vizsgálat után etikátlan le n n e  a 
fo lsa w a l dúsított liszt hatását dup la- 
vak-vizsgálatban ellenőrizn i, íg y  m ás 
m egközelítést kellett választan iuk . 
A bból indultak ki, h ogy  a vörö sv ér -  
test-folát (VF) szint érzékeny je lző je  a 
szervezet B n-v itam in-ellá tottságának  
és ism ert összefüggése az N T D  vár
ható előfordulásával. íg y  150 pg/1 
szint alatt az NTD kockázata 1000 
születésre 6,6 eset, m íg a 400 p.g/1 
feletti tartom ányban csupán 0 ,8 /1000 . 
(A vizsgált népességben  az N TD  
gyakorisága 1,9/1000 volt.) A d ub lin i 
N őgyógyászati Klinika női d o lg o zó it  
kérték  fel a vizsgálatban tö rtén ő  rész
vételre. M indegyikükben  m eg h a tá 
rozták a V F-szintet és k ihagyták  a 150 
p.g/1 alatti és 400 pg/1 felettieket, to 
vábbá azokat akiknek volt m ár N T D -s  
gyerm eke, illetve folsav- és B n -tab let-  
tákat szedtek. íg y  végül is 172 a sszon y  
vett részt a kutatásban, akiket v é le t
lenszerűen  n égy  csoportba o sz to tta k  
aszerint, h ogy  m ilyen  fólsav k ie g é sz í
tésben  részesültek. A p laceb ocsop ort  
term észetesen  nem  kapott folsavat, 
m íg a többiek 0 ,1 ,0 ,2  és 0,4 m g  fó lsa -  
vat tartalm azó tablettát vettek  b e  n a 
ponta 6 hónapon  át. A v izsgálat elő tt  
és után újra m egm érték  V F -szin tjü -  
ket. A folsavkiegészítés hatására -  p la- 
cebocsop orttó l eltekintve, ah o l n ém i, 
de nem  szignifikáns csökkenést ta lá l
tak -  m inden  dóziscsop ortban  sz ig 
nifikáns volt a V F-szint em elk ed ése  az 
értékelhető 95 nőben  (táblázat). A  0,2 
m g/nap  bevitel 41% -kal csökk en tette
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Táblázat: A vörösvértest-folát (VF) szint és a becsült NTD kockázat a kezelés előtt és után

Fólsav kiegészítés 
dózisa (mg/nap) Vizsgáltak száma VF median (pg/L)

Becsült NTD 
kockázat 

1000 születésre
NTD becsült 

kockázat
kezelés

előtt
kezelés

után
kezelés

előtt
kezelés

után
csökkenése

(%)

0,0 (placebo) 19 335 311 1,6 1,7 0
0,1 22 309 375 1,8 1,4 22
0,2 28 311 475 1,7 1,1 41
0,4 26 350 571 1,5 0,8 47

az NTD kockázatát. A 0,1 m g -o s  napi 
kiegészítés csak 22% -os N T D  kocká
zatredukciót eredm ényezett, m íg  a 0,4 
m g/nap  bevitel már nem  arányosan  
növelte az N T D -m egelőzés hatékony
ságát. Ráadásul az utóbbi csoportban  
m ár szám oln i kell az 1 m g -o s  Bn b e
viteli határ túllépésével az em berek  
bizonyos részében.

[Ref: Hazánkban a nők 55%-a nem 
tervezi terhességét. Az NTD kivédése 
érdekében a Bn-vitamin optimális dó
zis 0,66 mg/nap, jelenleg azonban csak 
0,18 mg/nap körüli táplálék folátot fo
gyasztanak a nemzőképes korú nők 
Magyarországon és másutt. Mindezek 
alapján született meg a napi 0,4 
mg/nap folsavkiegészítés nemzetközi 
ajánlása. Táplálkozás révén azonban 
ez nem biztosítható, mivel naponta 
több mint 10 adag spenót, kelbimbó 
vagy brokkoli elfogyasztását igényel
né. A tablettás kiegészítés csak a ter
hességüket tervezőkben kivitelezhető. 
Sajnos a terhesek döntő többségében 
folsavkiegészítésre csak a terhesség fel
ismerése, illetve a terhesgondozóban 
történő jelentkezés után kerül sor. Ak
kor általában a hazánkban forgalma
zott 3 mg folsavat tartalmazó tab
lettából napi egy vagy két tablettát 
írnak fel nekik, amely gyakorlat a 
nemzetközi előírások alapján tartha
tatlan. Hiszen egészséges emberekben, 
így terhes asszonyokban sem szabad a 
Bn-bevitelnek a napi 1 mg-os szintet 
meghaladnia. Magyarországon is 
folyamatban van a Bn-, Bu- és Bó-vit- 
aminnal dúsított kenyér forgalmazá
sának előkészítése. Figyelembe véve a 
magyarok napi 200 grammos kenyér- 
fogyasztását, a folsav átlagos dózisa 
éppen a közleményben ajánlott 0,2 
mg/nap bevitelnek felel majd meg. A 
magyar szabadalom azonban a Bn- 
vitamin bevitelét is magában foglalja, 
mivel így a Bn-vitamin esetleges túl
adagolásának ártalmas hatása eleve 
kivédhető. Ezentúl a lakosság 15%- 
ában fordul elő hiperhomociszteiné-

mia és a nemzetközi számítások sze
rint ez magyarázza meg a szívinfark
tusok 20%-át, az agyi érkatasztrófák 
40%-át és a perifériás érbetegségek 
60%-át. A kórosan magas homocisz- 
teinszint ártalmas érszövődményei 
azonban Bu-, Bu- és Bó-vitamin-ada- 
golással kivédhetők vagy legalábbis 
korlátozhatók. A kenyér vitaminos dú
sításának magyar szabadalma ezért e 
három B-vitamin bevitelét biztosítja 
és így mind a NTD-kkel, mind az em
lített érbetegségekkel szemben köz
egészségügyi szintű védelmet jelent
het.]

Czeizel Endre dr.

Dermatológia -  
Venorológia

R ektum karcinóm a kután m etasztá- 
zisa in ak  fotokem oteráp iája indo- 
cia n in zö ld d el. Karrer, S., Abels, C., 
Bäum ler, W. és m tsai (B őrgyógyászati 
Klinika és  G ondozóintézet, Sebészi 
Klinika és G ondozóintézet, R egens
burg, N ém etország): D tsch. Med. 
W schr., 1 9 9 7 ,122, 1111.

M etasztatizáló  belszervi daganatos 
m egb eteged ésb en  szenvedők m integy  
3 -5  száza lékában  figyelhetők  m eg  
bőráttétek , m elyek  per continuitatem , 
h em atogén , illetve lim fogén szóródás 
útján a lakulnak  ki. Ezen bőráttétek  
kezelése általában bonyolu lt feladat, 
k ü lö n ö sen  akkor, ha nagyszám ú tu 
m or van  je len , illetve ha az érintett 
bőrfelü let k iterjedése jelentős. A szer
zők e g y  47  éves férfi beteg esetét is
m ertetik , ak i 6 héttel k lin ikai jelent
kezése e lő tt  m indkét com bján apró 
csom ók  m egjelenését vette észre. A 
b etegnél k ét évvel korábban végbél- 
karcinóm a m iatt anterior rektum - 
reszekciót hajtottak végre, az elvég
zett v izsgá la tok  alapján a beteg akkor 
tu m orm en tes volt. Hat hónappal

későb b  hasi CT segítségével m áj- és 
retroperitoneális m etasztázisokra, il
letve peritoneális karcinózisra derült 
fény, ezért m agas dózisú Fluoroura- 
cil/L eukovorin  citosztatikus k ezelést  
kezdtek , am it később M itom ycinnel is 
k iegészítettek . O szteoblasztikus á tté
tek  jelentkezése m iatt m indkét c s íp ő 
ízü let és a jobb csípőlapát területére  
30 Gy összdózisban  perkután ra- 
dioteráp iát is végeztek. K ésőbb d iffú z  
tüd őm etasztázisok  fennállására is 
fény derült.

Felvételekor a rossz általános á l
lapotban  lévő beteg m indkét com bján  
szám os, m integy  0,5 cm  nagyságú , 
helyenk én t összefolyó, fé lgöm b sze-  
rűen előem elkedő csom ó volt látható. 
A jobb com bról vett b iopszia  szö v et
tani vizsgálata m egerősítette a rek 
tum karcinóm a bőráttétének d ia g n ó 
zisát. M ivel a beteg rossz á lta lános  
állapota m iatt az egyébként szok ásos  
terápiás eljárásokat nem  lehetett a l
kalm azni, a szerzők k ísérleti cé lb ó l 
in docian in zö ld d el (ICZ) és egy  d ió 
dalézerrel fotokem oterápiát végeztek . 
Az ICZ nem  toxikus festékanyag, m e
lyet régóta  alkalm aznak az o rv o stu 
dom ányban  d iagnosztikus célokra. 
A bszorp ciós m axim um a 805 nm , a 
vérpályán  belü l p lazm aproteinekhez  
k ötőd ik  és így  a keringésben m arad. 
A hipervaszkularizált m etasztázisok  
szelek tív  elroncsolása céljából, k ö z 
vetlen ü l az ICZ (2,5 m g/kg) beadását  
k övetően  a bőráttéteket egy  d ió d a lé
zerrel (A =  805 nm , 100 J/cm 2) b esu 
gározták. A kezelt rész a beavatkozás 
után azonnal fehérré vált („b lanch
in g ”), néhány nap alatt éles szélű  nek- 
rotikus terület alakult ki, m ajd két h é 
ten  b elü l csaknem  teljes reep itelizáció  
volt m egfigyelhető . A besugárzott te 
rületről 4 héttel a kezelés után vett  
biopszia  h isztológiai vizsgálata n em  
m utatott ki tum orsejteket. M íg a nyolc  
hetes követési periódus alatt a kezelt 
területekről a daganat teljes m érték 
b en  eltűnt, a környező, kezeletlen  te 
rületeken kifejezett progresszió vo lt  
m egfigyelhető . Mivel a beteg álta lá
n os á llapota a rektum karcinóm a b e l
szerv i áttétei következtében tovább  
rom lott, a bőrtum orok további terve
zett kezelése nem  volt lehetséges.

A z IC Z -fotoszenzibilizáció u tán i 
lézerkezelés pontos h atásm echan iz
m usa  nem  ism ert, de va lósz ín ű leg  
fo toterm ikus és reaktív ox igénvegyü- 
letek  k épződésével járó fotod in ám iás  
h atások  egyaránt szerepet játszanak
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benne. Az eset során első  alkalom m al 
végzett IC Z-fotokem oterápia haté
kony, jó l tolerálható, m ellékhatások
tól csaknem  teljesen  m en tes és rend
kívül jó kozm etikai eredm ényt adó 
kezelési m ódnak bizonyult. A közle
m ényben  ism ertetett eljárás új lehető 
séget jelenthet a sebészi eltávolítás, a 
radioterápia, a c itosztatikus és im 
m unterápia m ellett a bőrre lokalizá
lód ó  daganatos b etegségek  k ezelésé
ben.

Gyulai Roland dr.

A kután malignus melanoma és a 
napfény-expositio. K atsam bas, A., Ni- 
colaidou , E. (D ept. D erm atol., Univ. 
A thens School o f  M edicine, Athen): 
Arch. D erm atol., 1 9 9 6 ,132, 444.

A kután m alignus m elan om a (MM) a 
fehér bőrű lakosság k öréb en  jelentős 
m értékben  m egnőtt az u tóbbi évtize
dekben. Ausztráliában (Q ueensland) 
1965-ben a 16,4/100 000 MM kóreset 
1987-ben 49,4/100 000-re em elkedett. 
Az európai országokban 1980-tól 
1990-ig a MM előfordulás 60% -os 
em elkedést m utatott. Az USA-ban  
1973-1977, ill. 1983-1987  közötti 
periódusban  7,0-ről 10,6/100 000-re 
em elkedett a M M -kóresetek  előfordu
lása. Japánban, ahol a MM viszonylag  
ritka, 1960-ról 1985-re az átlagos 
évenkénti MM em elkedés 6,4% volt.

A MM fokozott előfordulását e lső 
sorban az egym ást k övető  generációk  
életstílus-változásával lehet m agya
rázni. A szü letési csoporttanu lm á
nyok azt jelzik, h ogy  a MM előfor
dulás stabilizálódni -  és az adatok  
szerint a közeljövőben  a m ortalitási 
arány is csökkenni fog.

Az első ep id em io lóg ia i adatok a 
napfény-expositio  és a MM valószínű  
kapcsolata vonatkozásában A usztrá
liában jelentek m eg 1956-ban. A fel- 
tételezés azon alapult, h o g y  m inél ala
csonyabb a szélesség i kör, annál na
gyobb a betegség m ortalitása. A leg
több tanulm ány szerint a fehérbőrűek  
között a MM férfiaknál a törzsön, 
nőkn él az alsó végtagokon  jelenik  
m eg. Több szerző szerint ezt azzal lehet 
magyarázni, hogy az interm ittáló, de 
erős napfény-expositio az érzékeny, 
nem  barnuló típusú egyéneknél fonto
sabb a MM kialakulásában, m int az 
egész élethosszig tartó expositio .

R egionális változás van a MM kli
n ikai típusának m egfele lően . Az SMM

(=  superficial spreading m elanom a) 
azokon a testrészeken jelentkezik, 
am elyek csak  olykor vannak  a nap
fénynek kitéve és nagym értékben  
vannak kapcsolatban a n aevusok- 
kal, m int MM precursorokkal; LMM 
(=  lentigo  MM ) idősebbekben  lát
hatók, akik foglalkozásuknál fogva  
vannak  sokat a napon. A nodularis 
MM dem ographiailag  az SSM és az 
LMM között van. Az acralis MM 
azokon  a helyeken fordul elő , ahol 
vastag keratinréteg van: tenyér és talp.

E gyértelm űen  beb izon yosodott, 
h ogy  azok az egyének, akik könnyen  
leégnek, de nem  b ám ulnák , azoknál 
nagy a MM kialakulásának a veszélye. 
N agy-B ritanniában, Kanadában és az 
USA-ban állapították m eg, h o g y  a 
MM előfordulása és m ortalitása fér
fiak esetéb en  m agasabb a nagyobb  
keresetűek között.

Fontos m egállapítás az, hogy  a fiatal 
gyerm ekkori erős napfény-expositio  
nagy szereppel bír a később m egjelenő  
MM kialakulásában. Azok az egyének, 
akiknek világos a bőrszínük, szőke a 
hajzatuk, szám os lentigo sim plexük  
van és könnyen égnek le, nagy a rizi
kójuk arra, h ogy  náluk MM alakuljon 
ki. H om ogén  népességcsoportban  
ugyancsak rizikót jelent az Egyenlí
tőhöz közeli régióban való élés. A k ö 
zönséges festékes anyajegyek jelenléte 
nem  rizikót, hanem  a betegség precur- 
sorát jelenti. Fontos, h ogy  az interm it
tens napfényfürdőt vevő egyének, 
gyerm ekek, akik a napra érzékenyek  
(világos bőrűek, szőkék), azok tartóz
kodjanak a naptól.

Az in tensiv  és szakaszos napfény- 
exp ositio  a m elanocyták  norm ális 
m űk ödésén ek  fokozott stim ulatiójá- 
h oz vezet, am ely  a burjánzásukat és a 
m elan in term elés fokozódását ered
m ényezheti.

Ez az erősöd és a m elan ocytasti-  
m uláló h orm onreceptorok  fokozott 
syn th esise  m iatt fordulhat elő , am ely  
a napfény által okozott D N S-káro- 
sodás regenerációjával párhuzam o
san történik.

Schneider Imre dr.

A bőr, az immunitás és az idegrend
szer. M isery, I. [Institut N ational de la 
Santé et de la Recherche M édicale 
(INSERM U 346) et C linique D erm a- 
to log ique, H őpital Edouard H erriot, 
Lyon]: Brit. J. D erm atol., 1997, 137, 
843.

Egy rendszer keretében a szervek  
és/vagy sejtek egym ással kö lcsönha
tásban vannak és a szervezet funkció
képességét elősegítik . Ebben a szellem 
ben m űködik  az idegrendszer, az im 
m unrendszer és a bőr. Sokan úgy tek in 
tik ezeket a rendszereket, m intha  
egym ástól függetlenül m űködnének  és 
éppen az együttm űködés fontossá
gának kihangsúlyozására m egalkották  
az ún. neuro-im m uno-kután rendszer 
(NIKR) fogalmát; ezek az „egységek” 
anatóm iai, élettani és bizonyos patho- 
logiai értelem ben egym ással szoros 
kölcsönhatásban vannak. A k ölcsön ha
tás fizikai, kém iai és funkcionális kap
csolódásokat jelent; az előbi esetben  
celluláris kontaktus van az idegrostok  
és a bőrben lévő és im m unsejtek k ö 
zött; a funkcionális kapcsolat esetében  
a kután vagy im m unológiai funkciók  
neurom ediátorok révén zajlanak.

A NIKR-hez hasonlót már az em ész- 
tőtractusban is leírtak, ahol a sejteknek  
kapcsolatuk van az idegrostok és a h í
zósejtek, izom sejtek, m astocyták, lym - 
phocyták között. A bőr élettana és kor
tana vonatkozásában a kután neuro- 
m ediátoroknak, a nerve growth factor 
(NGF)-nak van jelentősége. A neuro
m ediátorok és neurohorm onok nagy  
szám ából kb. 20-at mutattak ki a bőr
ben. A legtöbb esetben neuropeptidek- 
ről van szó: substance P, calcitonin- 
gene-related peptid  (CGRP) stb. M ás
részről neurohorm onokról van szó: 
prolactin, ACTH, m elanocytastim uláló  
horm on stb. A neurom ediátorok m eny- 
nyisége egyéni tényezőktől, a betegség  
formájától és localisatiójától függ. A 
kután neurom ediátort szintetizálni 
tudják: az idegrostok, Merkel-sejtek, 
Langerhans-sejtek, keratinocyták stb. 
A legtöbb kután sejtnek receptora van  
a neurom ediátorok számára. A NGF a 
bőrben kim utatható és ezt az idegros
tok, M erkel-sejtek és a basalis keratino
cyták állítják elő. Ez a factor jobban  
serkenti a keratinocytákat proliferálás- 
ra, m int az epiderm al growth factor 
(EGF).

Az ep iderm is sejtjei az idegsejtek 
hez h ason ló  tulajdonsággal bírnak. A 
Merkel-sejtek eredete bizonytalan. 
Idegsejtekhez hasonló  tulajdonsággal 
(S100-protein, neuron-spec. enolase  
stb.) és epithelialis markerekkel ren
delkeznek. A Langerhans-sejtek b izo 
nyos proteineket exprimálnak, am e
lyek az idegrendszer sejtjeihez tartoz
nak. Pathologiai szem pontból fontos, 
hogy az atopiás derm atitis esetében  e
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sejtek neuropeptid Y szám ára recep
tort exprimálnak. A keratinocyták neu- 
romediátorokat: adrenalint, acetylcho- 
lint stb.-t termelnek. A melanocyták 
SlOO-proteint és enzim eket exprim ál
nak, am elyek a katecholam inok szinté
zisében játszanak szerepet.

Az idegrostok  az ep id erm ist a leg
külső rétegéig innerválják. A  hám ban  
neurosecretoros hólyagcsákat tartal
m azó axon végdarabok van nak , am e
lyek a keratinocytákkal van n ak  kap
csolatban. A hám  egyes sejtjei közötti 
ún. intercelluláris hasadék kevesebb  
m int 300 nm  és ezeket a struktúrákat 
synapsisoknak  lehet tek inten i; neu- 
rom ediátor felszabadulás va g y  elekt
rom os átvitel azonban n em  m utat
ható ki. A M erkel-sejtek va lósz ín ű leg  
az axonok  anyagcsere-ellátását b izto 
sítják. A neurom ediátoroknak  b efo 
lyásuk van a kután (ep iderm alis és 
irha-) sejtekre; az összes NIKR-hez 
tartozó sejttípus: endothelsejtek , fib- 
roblastok, hízósejtek stb. fu n k c ió it b e
folyásolják. A substance P 10~4 v. 10'5 
mol/1 hígításban em bernél az antigén  
presentatiót gátolni tudja. A  CGRP és 
VIP pl. serkentik a keratinocyták  bur
jánzását.

Egy sor, főleg gyulladásos derm ato
sis esetében az idegrendszernek jelen
tős szerepe van. Psoriasis, atopiás der
m atitis és vitiligo eseteiben a neuro- 
transmitterek révén történik  az im 
m unsejtek befolyásolása. A  psoriasis 
exacerbatiót gyakran psychés stress 
váltja ki. Sebészi v. traumás denervatio  
után a psoriaticus gócok visszafejlőd
nek. Az atopiás dermatitis esetében  is 
m egfigyelhetők a neurokután eltéré
sek. Az idegrostok sűrűsége nagyobb és 
ez elsősorban a substance P és a CGRP- 
del kapcsolatos rostokra vonatkozik. A 
vitiligo esetében az idegrostok károso
dásának s regeneratiójának jelei figyel
hetők meg.

Schneider Imre dr.

14 éves leány bőrfekélyei. Lionetti, P. és 
m tsai (Dipartim ento di Pediatria, Di- 
partim ento di D erm atologia, Univer- 
sita di Firenze): Lancet, 1 998 ,351, 262.

14 éves, előtte egészséges leány fartáji 
és alsóvégtag-fekélyekkel jelentkezett, 
am elyek hetek alatt a törzsére, karjaira 
és arcára is ráterjedtek. A vörösvértest- 
süllyedése 74 m m /h, az alfa-2-globu- 
linja 14,7% volt. Negatív leletei: össz- 
protein, haem oglobin, vörös-, fehér- és

throm bocytaszám , CRP, am inotrans
ferase, lactat-dehidrogenase, kreatinin, 
vizelet, vércukor és a szerológiai teszt
jei infekciós ágensek irányában. Siker
telen antibiotikus kezelés és szövettani 
vizsgálat után pyoderm a gangraeno
sum d iagn ózist állapítottak m eg. Bak
térium ot, gom bát és v írust ten yész
téssel sem  tudtak k im utatni.

P rednison  kezelést kezdtek  el (1 
m g/k g /d ). Á tm eneti javulás után a 
fekélyek szám a és nagysága fok ozó
dott, ezért cyclosporint is adtak orá
lisan (3 m g/kg/d). M ost határozott 
jobbulás m utatkozott és a prednisont 
csökkentették . Ámbár a betegnek  
gyom or-bél tünetei nem  voltak, bá
rium vizsgálatot végeztek . A vékony
belek  nem  látszottak kórosnak. Colo- 
noscop iát terveztek.

A co lon oscop ia  előtt és fél évvel a 
fekélyek m egjelenése után a betegnek  
m agas láza és véres h asm en ése lett. 
Parenteralisan táplálták, iv. steroidot, 
cyclosporint és széles spektrum ú an
tib iotikum okat adtak (im ipenem , ci- 
lastatin , gentam icin , m etron idazol), 
de ezek  ellenére állapota gyorsan  
rom lott, b őségesen  ürített véres szék 
letet. A  has sorozatos radiographiája  
toxikusán tágult colont jelzett. A ha
todik  n apon  totális co lectom át hajtot
tak végre ileostom iával és rektális 
csonk  hátrahagyásával. A szövettan i 
vizsgálat co litis ulcerosát igazolt.

A b eteg  gyorsan javult, a fekélyei 
egy h ét után feltisztultak. A leány  
csökkentett adagban kapott predn i
sont (0,3 m g/kg /d ), a rektális csonkját 
m esalazinnel és predn isonnal kezel
ték lokálisan , de közb en  a far táján 
apró fekélyek  jelentek m eg. A rektális 
csonk  en d oscop iás vizsgálata diffúz  
pírt és felsz ínes nyálkahártya u lcu so-  
kat tárt fel. Ileoanalis anastom osist  
végeztek  8 hónappal az első m űtét 
után. A  rektum  eltávolítása után a 
pyoderm a gangraenosum  jobbra for
dult. Fél év  m úlva, 1997 ok tób eréb en  a 
beteg jó l van , kezelést n em  kap.

A pyoderm a gangraenosum  ritka a 
gyerm ekkorban. 46 gyerm ek  beteg  
74% -ában szisztém ás alapbetegséget 
m utattak ki: 26% colitis u lcerosa, 
majd leukaem ia, C rohn-betegség és 
HÍV infekció. Betegüknél a bőr feké
lyei m ellett hat hónapig  nem  voltak  
gyom or-bél tünetek.

Feltehető, h ogy  már a b etegség  kez
detén fennállt a colon  gyu lladása, de 
ezt az im m unszuppresszív  kezelés re- 
m isszióban  tartotta: elrejtette.

Pyoderm a gangraenosum  esetén  
kom plett bélvizsgálatot kell végrehaj
tani gyom or-bél tünetek  hiányában is, 
m ég az im m unszuppresszív  kezelés  
m egkezdése előtt.

Kollár Lajos dr.

A pyoderma gangraenosum korai 
diagnózisa fontos az eltorzulások 
megelőzése végett. Harris, A. J. és 
m tsai (D epartm ent o f  D erm atology, 
Stoke M andeville NHS Trust, A yles
bury): BMJ, 1998,316, 52.

24 éves férfinak a jobb fülcim pájából 
cisztát távolított el orvosa 12 hónapja, 
de a sebe nem  forrt össze, hanem  az 
állkapocs felett fájdalm as, növekvő  
fekély alakult ki, am ely  a fü lkagyló  al
só részét is elroncsolta. N égyszer k ísé 
relték m eg  sikertelenül a seb elzárá
sát. (A nagy  h iány m iatt k étszer bőr- 
átültetést is alkalm aztak.) A fekély to 
vább terjedt. Kis u lcust találtak m ég a 
tarkón, a bal em lőb im bón  és egy  
nem rég k ihúzott fog helyén. Vala
m ennyit traum a váltotta ki.

A beteg  laboratórium i adatai e l
térést nem  m utattak. A szövettan i 
vizsgálat egyéb  betegséget, pl. m alig- 
nom át, a szövettenyésztés p ed ig  bak
térium -, m ikobaktérium - és gom ba- 
fertőzést kizárt. M ás k ísérő körfo lya
m atot nem  találtak. Ezek után p yo
derm a gangraenosum  (=  p. g.) d iag
nózist m ondtak  ki. A beteget pred- 
n iso lonnal és cyclosporinnal kezelték, 
az előbbit h ely ileg  is adták. Öt hónap  
után a fekélyek torzító hegekkel g y ó 
gyultak, k özb en  a beteg cu sh ingoid  
alkatú lett. Az im m unszuppressziót 
fokozatosan elhagyták.

A p. g. destruktív  gyu lladásos b e 
tegség. A kis traum a után m egjelenő  
fájdalm as és m akacs fekélyek gyorsan  
növekednek. A d iagnózist a k lin ikai 
leletek után állítjuk fel.

A betegek  felénél egyéb k ísérő b e 
tegséget találunk, pl. gyu llad ásos b él
folyam atot, rheum atoid  arthritist és 
m alignus haem atologiai kórképet. 
K özism ert az arcon lévő p. g. k ap cso 
lata a W egener-granulom atosissal. 
[Ref: Autoimmun granulomás necro- 
tisaló-ulcerosus gyulladás a felső és al
só légutakban (sinusitis, rhinorrhoea, 
rekedtség stb.) és necrotisaló vasculitis 
a vesékben.]

A hol késik  a d iagnózis, nem  ritkák  
a sikertelen  sebzárási és szövetá t
ültetési kísérletek. A korai k órism e és
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az infekció kizárása lehetővé teszi az 
időben  elkezdett im m unszuppresszív  
kezelést orális steroiddal, m akacs 
esetben cyclosporinnal is, am ellyel 
biztosíthatjuk a torzító heg nélküli 
gyógyulást. B izonytalan  esetben  az 
orális steroidra adott kedvező gyors 
válasz m egerősítheti a d iagnózist.

[Ref: A fenti két közlemény szerzői 
pyoderma gangraenosum diagnózis 
alatt olyan két kórképet ismertetnek, 
amelyek között a sok azonosság mel
lett lényeges eltérés is található.

A 14 éves leány bőrbetegsége két
dimenziós fekély, a 24 éves férfié há
romdimenziós gangraena. Infekciót 
egyik esetben sem mutattak ki. A 
leány bőrét a colitis ulcerosa alapbe
tegség sebészi megoldása kezelte ki, a 
férfinál a fülkagylón végzett sebészi 
beavatkozás indította el a körfolya
matot, amelyet kizárólag az immun- 
szuppresszió gyógyította meg.]

Kollár Lajos dr.

Immunológia

A citokin meghatározások alkalma
zása a klinikai immunológiai diag
nosztikában. A sadullah, K., D ocke, W.
D., Reinke, P. és m tsai (K linik für 
D erm atologie, Institut für M edizi
nische Im m unologie, K linik für In
nere M edizin, Charité, V irchow -K li- 
nikum , H um boldt U niversität, Berlin, 
D -10098, D eutschland): D tsch. Med. 
W schr.,1997 ,122, 1424.

A citokinek vizsgálata a tudom ányos  
érdeklődés középpontjában  van. Ta
nulm ányozásuk lehetőséget nyújt szá
m os betegség patogenezisének  jobb  
m egértéséhez. A citok inek  6 -7 0  kD 
m olekulatöm egű polipep tidek , m e
lyeket a legkü lön bözőbb  sejtek ter
m elnek a legkülönfélébb  stim ulusok- 
ra és autokrin, parakrin vagy  en d o
krin hatásokat közvetítenek . A citok i
nek hatása p leiotrop, azaz egy  cito- 
kinnek szám os sejtféleségre lehet ha
tása és redundáns, azaz egy  sejten  
többféle citok in  is azon os hatással bír. 
Klinikai jelentőségük  elsősorban  a 
m onociták  és lim fociták  által term elt, 
valam int az azokat befo lyáso ló  c ito 
k inek vizsgálatának van. A m eghatá
rozásokat szám os körü lm ény neh ezí
ti. A citokinek sokszor a term elődés  
helyén hatnak, a hatás sok szor már 
pikom ól koncentrációban  is m egn y il

vánul, és gyorsan  lebom lanak. Emiatt 
a k ü lön b öző  testnedvekben  a kon 
centráció m eghatározások  nem  m in 
dig adnak  va lós képet.

A citok in ek  m eghatározási m ód 
szerei e lv ileg  három  csoportba soro l
hatók. A z első  a génexpresszió , a 
citok int k ó d o ló  m RNS vizsgálata. Az 
in situ  h ib r id izác iós m etodika (pl. a 
T N Fa, IL-6, IL-8 esetében) előnye, 
h ogy  a term elő  sejteket is azonosítan i 
lehet vele , de a m ód szer időigényes és 
kevésbé érzékeny, m int a polim eráz  
láncreakció (PCR). Ez utóbbi érzé
kenysége k iváló. A kom petitiv  PCR 
esetében  eg y  ism ert koncentrációban  
hozzáadott D NS k om p etitiv  fragm ent 
versenyez a v izsgá ln i kívánt D N S-sel a 
prim er m egk ötéséb en . A génexpresz- 
sziós m ódszerek  értékelésénél figye
lem be kell ven n i, h o g y  a citokint k ó 
doló  m RN S kim utathatósága nem  
feltétlenü l je len ti azt, h ogy  fehérjelánc 
is term előd ik .

A m ásod ik  csoportb a  az intra- és 
extracelluláris fehérje kimutatására 
szolgáló eljárások sorolhatók. Az im - 
m u n c ito ló g ia i- im m u n h isz to k é m ia i  
m etodikákkal a term elősejtek  azon o
síthatók, de a m ód szer  csak a jól h o z
záférhető sejteken alkalm azható és az 
aspecifikus k ö tő d és, ill. az im m u n 
kom plexbe került citok inek  álpozitív, 
ill. á lnegatív  eredm ényt adhatnak. 
Az en z im h ez  k ötö tt im m unassay  
(ELISA) előnye n agy  érzékenysége, 
egyszerű  k eze lh etősége , jó reprodu
kálhatósága és az, h o g y  szám os test
nedvet lehet v izsgá ln i vele. U gyan
akkor az im m u n ológ ia ilag  kim utatott 
fehérje n em  jelent m inden  esetben  
bio lóg ia ilag  aktív  m olekulát. A k ü lön 
böző k itekb en  alkalm azott antitestek  
epitóp  sp ecific itása  eltérő lehet. Em el
lett az egyéb  citok in kötő  m olekulák  
hatása sem  k ü szöb ö lh ető  ki teljesen. 
A b ioassay-vel va lód i aktivitás m ér
hető, a m ód szer  igen  érzékeny, ám az 
eredm ényt agon isták , antagonisták, 
ill. c itok in k ötő  fehérjék is befo lyáso l
hatják. A z u gyanazon  citok in  k im uta
tására szo lgá ló  m ódszerek  teljesen el
térő ered m én yt adhatnak, m int ahogy  
azt a T N F a példáján mutatja be a 
szerző.

A harm adik  csoporto t a citokin  
keltette hatás k im utatásán  alapuló, in 
direkt m ód szerek  alkotják. Ide tarto
zik a sejthez k ötö tt vagy  arról levált 
sejtfelszín i m olekulák , receptorok, 
adhéziós, HLA m olekulák  (pl. sIL-2R, 
sELAM-1, sC D 23), vagy  a citokin  ha

tására term elődött keringő m o lek u 
lák (pl. neopterin , CRP) m eghatáro
zása.

A citok in ek  m eghatározásának  
napjainkban már klinikai je len tősége  
is van  az in tenzív  és a transzp lantá
ciós m ed ic in a  területén. Az in tenzív  
m ed icina  területébe sorolja a szerző a 
szep tikus sh ock  tém akörét. A fertőzés  
vagy sérü lés által előidézett lokális  
gyulladás szisztém ássá alakulásában  
(„system ic inflam m atory resp onse”, 
SIRS) a proinflam m atorikus c itok i
nek (T N F a, IL-1, IL-6, IL-8) gen era li
zá lódó  term elődésének  van fontos  
szerepe. Klinikai vizsgálatok szerin t a 
tartósan  m agas plazm a IL-6 szin t 
(legalább 5 napig 600 vagy 1000 p g /m l 
feletti koncentráció) igen rossz p rog
n ózist je lez  (35, ill. 18%-os túlélés, 
szem b en  a kevésbé em elkedett sz in 
tekhez társuló 88%-kal). A szerzők  a 
T N F a-nak  prognosztikus je len tő sé
gét nem  találták. A túlélő betegekben  
az ak tív  gyu lladásos folyam at e llen 
regulációját, a proinflam m atorikus 
citok inek  term elődésének  csökk en é
sét lehet m egfigyeln i, ugyanakkor sok  
IL-10 és IL -1 ra képződik. Ez a szerzők  
szerint „im m unparalitikus” á llap ot
nak felel m eg, m elyben a fertőzések  
kialakulásának  fokozott kockázata  
van. Ha ebben  a stádium ban m agas 
IL-6 koncentráció  m érhető, akkor az 
nem  a m onociták -lim fociták  produk
tum a, h anem  egyéb sejteké, elősorban  
a p erfú ziós károsodást, h ipoxiát e l
szenvedett endothelium é. E m ellett 
szól, h o g y  az átáram lás javulása (akár 
extrakorporálisan  is) az IL-6 szint 
gyors csökkenésével jár.

A transzplantációt követő k ilök ő -  
d ési reakciót a neopterin, IFNy, a 
T N F a, a szolubilis adhéziós m o lek u 
lák p lazm akoncentrációjának em e l
kedése k íséri. Ennek azonban n incs  
differenciáld iagnosztikai jelentősége. 
Az egyes citok inek  d iagnosztikus ér
téke alig  tér el egym ástól (90-95% -os  
szen zitiv itás és 40-60% -os sp ecifici-  
tás), így  m onitorozás céljára elegendő  
csak egy-k ét paraméter. Az „ im m u n 
aktiv itás” ily  m ódon  történő m egh a
tározásának értéke abban rejlik, h ogy  
a fertőzések  és a kilökődés irányában  
végzen dő költséges és hosszadalm as  
vizsgálatok  szám át m inim álisra csö k 
kentse. A kü lönböző  szervtranszplan- 
tátum okban  és testfolyadékokban  
m ért citok inszin tek  sem  h aszn osít
hatók egyértelm űen  a rejekció előre
jelzésére. U gyanakkor a graftból nyert
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b iop sz iá s anyagból történő IL-2, IFNy 
és gran zym  A/B-t kódoló m RNS v iz s 
gálatnak  100%-ot is elérő szenziti-  
v itását és 85-95% -os specificitását 
írták  le. A citokinterm elő sejteknek a 
b iop sz iás anyagból történő k im utatá
sa e g y  m ásik  ígéretesnek látszó  m ó d 
szer. A z elkövetkező évek fogják e l
d ö n ten i, h o g y  az em lített m egh atá
ro zá si m ódszerek  közü l m elyeknek  
és h o l le sz  d iagnosztiku s je le n tő sé 
gük.

ifi. Kalabay László dr.

Pyoderma gangraenosum és kezelése.
(Szerkesztőségi m egjegyzés.) Powell,R.
J. és m tsai (Departments o f  Clinical 
Im m unology  and Histopathology, 
Q ueen’s Medical Centre, N ottingham ): 
Lancet, 1997,350,1720.

A pyoderm a gangraenosum  50-75% - 
ában valam ilyen  alapbetegség k im u 
tatható. A fekélyből vett b iopsia  m eg
erősíth e ti a d iagnózist és kizárhatja  
pl. a m ély  gom bás betegségeket (blas
tom ycosis, cutan am oebiasis) és a 
tercier luest.

A d ifferenciáldiagnosztikában szó 
ba jöhetnek: Behcet-kór, W egener- 
granulom atosis, anticoagulanshoz csat
lakozó  bőrnekrózis, rheum atoid  vas
culitis, antiphospholipid-antitest-synd- 
rom a, gyu lladásos bélbetegségek  (co 
litis u lc., Crohn), idült autoim m un  
m ájbajok, kötőszöveti betegségek  (se- 
ro p ositiv  rheum atoid arthritis, sero- 
negativ  polyarthritis és SLE), szolid  
rák (co lo n , prostata, em lő , bronchus 
és carcinoid ), haem atologiai és im 
m un betegségek  (polycytaem ia rubra 
vera, m yeloid  leukaem ia, m yelom a  
m ultip lex  és non-H odgk in -lym pho- 
m ák).

A gyógy ítá s alapja a p ontos d iag
nózis: az alapbetegség kezelése és a 
h ely i, valam int a szisztém ás therapia. 
A h ely i kezelés lényege a tisztán  tartás 
és a lokális antibiotikum ok. H asz
n osak  lehetn ek  m ég a d inatrium  cro- 
m oglycat, a fekélybe fecskendezett 
corticostero id ok  és cyclosporin.

A sz isztém ás kezelést az a lap be
teg ség  határozza meg: N agy adag 
co r tico stero id  m ellett su lphasala-  
z in e , azathioprine, m ethotrexate, 
cyc lop h osp h am id , ch loram bucil, cy 
c lo sp o r in  és „bőrgyógyászati szerek” 
(d a p so n e , clofazam ine, tha lidom id e  
és co lch ic in ) jöhetnek  szám ításba.

Ú jabban  sikeres kezelésről sz á m o l
tak b e cyc lo sp orin  A-val és m ycop h e-  
n olate m ofetille l. Az u tóbbi a purin  
anyagcserét gátolja, fő leg  a ly m p h o -  
cyták ban .

Kollár Lajos dr.

Megváltozott terv a poliovaccinatióra 
az USA-ban. M eijer van Putten, J. B., 
N ed. Tijdschr. Geneesk., 1997, 141, 
552.

Az USA  betegség i és m egelőzési e llen 
őrzés új szem pontokat tett k özzé  a 
p o lio  ellen i vaccinatióra. Ezentúl in -  
activalt poliovirust fognak adni az ed 
d ig  használt élő, de gyengített vac-  
cinával szem ben . U gyanis tudom ásra  
jutott, h o g y  m ajdnem  m ind en  am e
rikai paralyticus polio esetet az e l
m últ években  nem  szennyeződés, ha
nem  a poliovaccina okozta (BMJ, 
1997, 314, 465. és M. M. W„ 1997, 46, 
7 9 -8 3 .) .

1980 és 1994 között az U SA -ban  
133 p o lio  eset fordult elő , 125-en  
k özü lük  élő , gyengített Sabin-vacci- 
nát kaptak. Bár a 24 m illió  o ltásból 
csak 1 ered  norm álisan a vaccinátó l, 
az első  adagnál nagyobb a kockázat, 
l:7 5 0 0 0 0 -r e . Egy m ásik vaccina  a 
Salk-féle, m ely  inactivalt p o liov irust  
tartalm az, nem  okozhat m eg b ete
gedést. (H ollandiában k izárólag elö lt 
p o liov iru st használnak, m íg B elg iu m 
ban élő , de gyengített vírust h aszn á l
nak oltásra.)

A z am erikai m egelőzés m ost egy  
fo lyam atos oltási sém át szándékozik  
bevezetn i: 2 -4  hónapos korban in ac
tivalt vaccinát adnak, m elyet 2 -4  h ó 
nap m úlva élő, de gyengített vaccina  
k övet 12 -18  hónapos és 4 -6  éves kor
ban. Ezzel a kom binációval érik  m ajd  
el a legjobb eredm ényeket és a leg 
k isebb  kockázatot.

A z U SA -ban azonban nagy az e l
lenállás az új rendelkezéssel szem ben  
(JAMA, 1996, 275, 827.). Ez onnan  
ered, h o g y  az USA-ban m ég n incsen  
kom binált vaccina a d iphtheria, 
tetanus, pertussis és polio  ellen . Több  
szúrással járnak az oltások. A p o lio 
vaccina  bevezetésével tehát 
eggyel több lesz az oltási szúrás. A 
„fekete nörszök  egyesülete” és a „spa
nyol im m unizációs egyesü let” attól 
fél, h o g y  az elmaradtabb vidékeken  
kisebb  lesz  az oltásokon való részvé
tel. Ezért m ost a „Oltási Gyakorlat”

3 különböző vaccinatiós sém át java
sol, h o g y  a régi, csak az ism ert é lő , de 
gyengített vaccinával végezzék , vagy  
csak in a ctiw á  tett vaccinát használja
nak (Pediatrics, 1 997 ,99, 136 -138 .).

Ribiczey Sándor dr.

Gerontológia és geriátria

A foglalkoztató terápia hatása az 
időskorúak életminőségére. Clark, F. 
és m unkatársai (U n iversity  o f  
Southern C alifornia, 1540 Alcazar, 
CHR 133, Los A ngeles, CA. 90033): 
JAMA, 1997 ,278, 1321.

A 65 évnél idősebb am erikaiak  szá m 
aránya drám ai m ód on  n övek szik , m íg  
az 1900-as évek elején  szám uk  3,1 
m illió  volt, am i a lakosság  4% -ának  
felelt m eg, addig 1995-re ez a szám  33 
m illióra em elkedett, am ely  a n ép esség  
közel 13%-át jelenti. Előre láthatóan  
2020-ra az idősek  aránya a társada
lom ban eléri a 17%-ot és en n ek  a c so 
portnak a 42% -a 75 évn él id őseb b  
lesz. Ha a jelen  ten dencia  fo lytatód ik , 
akkor várható, h ogy  a hosszab b  é le t
tartam  az egészséggel k apcso latos  
életm inőség  csökk en éséhez vezet, h i
szen  az öregedés szám os egészség-  
ügyi, pszichés és szociá lis  prob lém át  
vet fel. Az idősebb gen eráció  leg sú 
lyosabb egészségü gyi prob lém áját a 
krónikus betegségek  jelentik , m elyek  
fogyatékossághoz vezeth etnek . Az 
idős em bereknek k ü lön b öző  p sz ich i
kai és szociális stresszorokkal is 
szem besü ln iük  kell, pl. p én zü g y i n e 
hézségek, a házastárs halála, n yug
díjazás, a szociális szerepek  m egvá lto 
zása stb. M indezek e lő seg íth etik  k ü 
lön böző  pszichés b etegségek  k ia la
kulását, illetve az élettel való  m eg e lé 
gedettség  csökkenését okozhatják.

Florence Clark és m unkatársai úgy  
gondolták, hogy  a foglalkoztató  terá
pia, m ely  a produktív, cé ltud atos tevé
kenységek előm ozdítására, a fü gget
lenség m axim ális szin tjének  e lérésé
re, a különböző fun kciók  fejlesztésére  
teszi a fő hangsú lyt, p o tenciá lisan  
eredm ényes m egk öze lítést k ép ez a 
betegségek, fogyatékosságok  m eg e lő 
zése és az egészség m egőrzése  érde
kében  ebben a sérü lékeny p op u lá c ió 
ban. Az 1994 és 1996 k ö zö tt fo lytatott 
vizsgálatuk fő célja tehát az volt, h ogy  
felm érjék a preventív foglalkoztató  
terápiának az időskorúak  é le tm in ő sé 
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gére gyakorolt hatását. A vizsgálatban  
önálló  életv itelt folytató, k ü lön böző  
etn ikum ú, 60 évnél idősebb férfiak és 
nők  vettek részt, akik nagy része két 
állam ilag finanszírozott, önálló  apart
m anokból álló  idősotthon  lakói közü l 
került ki, a vizsgá lati szem élyek  m ásik  
része ped ig  az otthonok  környékén  
lakó, a nyugdíjasotthonok  szo lgá l
tatásait igényb e vevő idős em berek  
voltak. A v izsgált szem élyek  nagy  
része (73% -a) egyedül élt s 27% -uk  
szám olt b e valam ilyen  fogyatékos
ságról. Á tlagéletkoruk 74,4 év  volt.

A vizsgálatban  részt vevő szem é
lyeket három  csoportba osztották . Az 
első  csoport tagjai foglalkoztató te
rápiás k ezelésben  részesültek, fog la l
koztató terapeuta vezetésével. Ez heti 
két óra csoportfoglalkozást és a v iz s
gálat k ilen c hónapja alatt ö sszesen  
kilenc óra egyén i foglalkozást je len 
tett. A fogla lkozások  fő célja az volt, 
h ogy  h ozzáseg ítsék  a csoport tagjait 
ahhoz, h o g y  egy  m egfelelő, egészséges  
életstílust alakítsanak ki önm aguk  
szám ára. A terápia főbb feladatai a 
következőek  voltak: m inél nagyobb  
biztonság elérése az otthoni és a k ö 
zösség i é letben , közlekedési eszk özök  
használata, az ízületek  védelm e, adap
tált segéd eszk özök  használata, az 
erőnlét m egőrzése, egészséges táplál
kozás és testm ozgás tanítása. A két 
k ontro llcsoportból az egyik  olyan  
szem élyekből állt, akik sem m iféle  
kezelésben, foglalkozásban n em  ré
szesü ltek  a v izsgálat időtartam a alatt. 
A m ásik  kontrollcsoport tagjai sza 
badidős k lubfoglalkozásokon  vettek  
részt, m elyek  különböző szabadidős  
tevékenységekből álltak, pl. k ö zö s  k i
rándulás, film vetítés, játék, tánc. Eze
ket a foglalkozásokat k épesítés n él
küli m unkatársak vezették.

A vizsgálat kezdetén egy  k érd őív
vel felvették a legfontosabb adatokat, 
majd egy  geriáter szakorvos m eg v izs
gálta a terápiás, ill. a kontro llcso 
portok  tagjait, felm érte egészség i ál
lapotukat. Ezután különböző teszte
ket kellett k itö lten iü k  a vizsgálatban  
részt vevő  szem élyeknek, m elyeket 
term észetesen  a kezelés befejeztével 
m egism ételtek , h ogy  m érni tudják  
annak eredm ényességét. A tesztek  a 
következőek  voltak:
-  Funkcionális Státus Kérdőív: Felbe
csüli a m ind en nap i élettevékenysé
gekkel kapcso latos funkcionális rend
ellenességeket, m ind  fizikális, m ind  
szociális síkon.

-  É lettel való M egelégedettségi Index  
(Life Satisfaction  Index). Ez egy  olyan  
kérdőív, am ely  az idős em berek élettel 
való m egelégedettségét m éri és egy 
ben in form áció t nyújt az é letm inőség  
egészséggel kapcsolatos d im en z ió i
ról.
-  CES D ep ressziós Skála: Azt m éri fel, 
h ogy  a válaszadó az elm últ hét során  
m ilyen  gyakran tapasztalt olyan d ep 
ressz iós szim ptóm ákat, m int pl. d ep 
rim ált hangulat, étvágytalanság, re
m én yte len ség  érzése stb.
-  Egy, az általános egészség i állapotot 
v izsgá ló  kérdőív.
-  A R A N D  SF 36 nevű  teszt a fizikai és 
m entális egészség  nyolc területét tér
k épezi fel, pl. fájdalom , erőnlét és 
fáradtság, általános m entális állapot 
stb.

A k ezd etb en  elvégzett orvosi v iz s 
gálat alapján nem  volt szám ottevő  
k ü lön b ség  a kü lönböző  csoportok  
tagjainak egészség i állapota között. A 
vizsgálat elején felvett tesztek  ered
m ényei sem  m utattak jelentős elté
rést, ső t a nem  kezelt kontrollcsoport  
jobb eredm ényt nyújtott b izonyos  
próbákon. A kezelés végén  k itö ltött 
kérdőívek  elem zése során kovariáns 
analízissel összeh ason lították  a két 
k ontro llcsop ort eredm ényeit, s nem  
találtak k özöttü k  szignifikáns kü
lön bséget. Ez azt mutatja, h ogy  p u sz
tán a rendszeres elfoglaltság n incs k ü 
lön öseb b  hatással az egészség i á llapo
tra. U gyanakkor jelentős javulást lát
tak a foglalkoztató terápiában részt 
vett csop ort eredm ényeiben , a 15 
vizsgált d im en zió  közül tízben  a kü
lön b ség  szign ifikáns volt. (A zok  a 
próbák nem  m utattak jelen tős kü
lön b séget, am elyekben az elérhető  
összp on tszám  alacsony volt s így  nem  
voltak  elég érzékenyek a változás k i
m utatására.)

Ö sszegezve a v izsgálat ered m é
nyeit e lm on dh atju k , h ogy  a preventív  
fog la lk ozta tó  terápia jó hatással van  
az id ősk orú ak  egészség i állapotára, 
é le tm in ő ség ére  és csökk en ti az 
eg észség et veszé lyeztető  riz ik ó fak to 
rok szám át.

Bujdosné Varga Veronika

A test edzése az időskorban. Mar- 
burger, C. és m tsai (G eriatrisches 
Z entrum  B ethanien  am K linikum  der 
U niversität Heidelberg): D tsch. Med. 
W schr., 1 9 9 7 ,122,1560.

Az utóbbi évek k linikai vizsgálatai 
igazolták a testedzés kedvező hatását 
a cardiovascularis betegségek  (koro- 
náriás szívbajok, idült sz ívelég te len 
ség, artériás hypertonia) és a m o z
gásszervek  bajainak (rheum atoid  
arthritis, arthrosis, o steop orosis)  
m egelőzéséb en  és kezelésében . Az 
erő- és szívósság-trén ing  m a m ár a 
prevenció és a rehabilitáció program 
jának szilárd része.

Kim utatták, h ogy  az erőcsökkenés  
arányos az izom zat korlátozott h asz
nálatával, am ely edzéssel v issza for
dítható. Tréninggel gyéríten i leh et az 
idősek  elesésének  a gyakoriságát, az 
osteoporosist. A test edzése e lőn yös a 
coronariasclerosis progressziójára, az 
im m unkapacitásra, az in fekcióhaj
lam ra, az alvási zavarokra, a d ep 
resszióra stb., bár pl. h irtelen  szívhalál 
edzés közben  is előfordulhat.

H agyom ányosan erő- és sz ív ó ssá g 
tréninget különböztetünk  m eg. Az 
edd igi ajánlások időskorban inkább a 
szívósság növelésére törekednek pl. a 
járásban, az úszásban, kerékpározás
ban.

A testedzésnek, m int m egelőző  és 
gyógyító  eljárásnak eddig alárendelt 
szerepet tulajdonítottunk az id ős kor
ban.

Kollár Lajos dr.

Háziorvosi praxisban végzett, ott
honra alapozott gyakorlatok hatásá
nak randomizált, kontrollált vizsgá
lata az elesések megelőzésében idős 
nők körében. Cam pbell, A. J., R obert
son , M. C., Gardner, M. M. és m tsai 
(D ept, o f  M edicine, D uned in  School 
o f  M edicine, Otago M edical S chool, R
O. Box 913, D unedin , N ew  Zeeland): 
BMJ, 1997,315,1065.

Prospektiv, közösségben  végzett v iz s 
gálatok m egállapították  az id ős em 
berek elesésére vonatkozó rizikófak
torokat, m eghatározták azokat, akik  
hajlam osak elesn i, valam int k id o l
gozták a m egelőzés alapjait is. S zám o
sán leírták, h ogy  a leggyakrabban  
szereplő rizikófaktorok -  izom erő  és 
rugalm asság csökkenése, ill. a k á ro so 
dott egyensú ly  és reakcióidő -  az 
elsődleges ellátás során k ü lön b öző  
intervenciókkal jól befolyásolhatók. 
A zonban többen  azt figyelték  m eg, 
h ogy  a fokozott aktivitás több e le sé s 
sel és sérü léssel járhat együtt. A z iro 
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dalom ban áttekintett v izsgá latok  kü
lön b öző  intervenciós stratégiákat al
kalm aztak, amelyeket azon b an  nem  
lehet egykönnyen  a h áziorvosi praxis
ba átültetn i. Az idős em berek  e lesé
sének  csökkenésére irányuló nép
egészségügyi programnak egyszerű 
nek, könnyen  m egvalósíthatónak , 
ugyanakkor hatékonynak is kell len 
nie. A szerzők  kifejlesztettek eg y  ott
honra alapozott torna- és egyen sú ly 
fejlesztő program ot, am ely a h ázior
vosi praxisban használható. A rando- 
m izált, kontrollált, egyszeresen  vak  
vizsgálatot a legnagyobb rizikófak
torral rendelkező idős (80 év  feletti) 
nők  k öréb en  végezték.

Módszer. 17 háziorvosi praxis szá
m ítógép es regiszteréből választottak  
ki k özösségb en  élő 80 év feletti nőket, 
akik otthonukban képesek  voltak  
m o zo g n i és nem  részesültek fiz ioth e-  
rapiában. A vizsgálatban va ló  részvé
telre háziorvosuk  kérte fel őket, a 
vizsgálatban  való felvételi v izsgálatot 
otthonukban , egy kutatónővér v égez
te el (m enta lis status teszt m in . 7 -1 0  
pont). K itöltötte a bázisadatlapot, 
m elyen szerepelt az anam nézis, szo 
ciális ellátottság, aktuális g y ó g y sz e 
relés, az egészséggel összefü ggő  v ise l
kedés, látási képesség, vérnyom ás ülő  
és álló  helyzetben, szívfrekvencia, 
valam int az instrum entális ADL-ská- 
la, az önellá tási skála, az e le sé stő l való  
féle lem  és az idősek szám ára készült 
fizikai aktivitási skála. Ezután a v iz s
gálatban részt vevő szem ély  fizikai 
felm érését egy  fiziotherapeuta végeze  
el (egyensú ly , járás, izom erő  és ál
lók ép esség ), majd a statisztikus szá
m ítógép es kiválasztással besoro lta  
őket a kontroll vagy a tornaprogra
m ot végzők  csoportjába. Hat h ó n a p 
pal később  a fizikai felm érést ugyanaz  
a fiziotherapeuta végezte el, 1 év  után  
pedig  a p áciens lakásán ugyanaz a ku
tatónővér m egism ételte a felvételkor  
végzett vizsgálatokat.

M inden  vizsgált szem ély  letéph ető  
naptárt kapott 12 m egcím zett és b é
lyeggel ellátott postai lappal, am elyen  
naponta rögzíthette az e lesést. A la
pokat m ind en  hónap végén feladták. 
Ha a p áciens elesésről szám olt be, 
akkor telefonon  keresztül m eg b eszé l
ték az elesés körülm ényeit, ill. a sérü
lés részleteit, és ezt elesési esemény 
form ájában rögzítették. Egy k ívülálló  
(a csoportbeosztást nem  ism erő ) or
vos valam ennyi elesési esem én yt  
m egvizsgálta  és osztályozta a sérülést

(sú lyos, ill. enyhe). A  felm érést végző  
fiziotherapeuta és az elesési esem ényt 
klasszifíkáló  orvos nem  ism erte a c so 
p ortbeosztást („vakok” m aradtak).

Program. A fiziotherapeuta a tor
nacsoportba  b eosztott valam ennyi 
szem ély t 4 alkalom m al (kb. 1 órás 
időtartam ban) m eglátogatta az első  
hónap  során , egyénre szabottan  e lő 
írta a m egfele lő  gyakorlatokat, a n e
h ézség  fokozatos növelésének  ütem ét, 
pontos tervet készítettek. A gyakor
latokat a páciensek  írott form ában is 
m egkapták. A gyakorlatokat kb. fél 
óra alatt lehetett elvégezni és hetente  
legalább 3 x  lakáson kívül is sétáltak. 
A n egyed ik  látogatás után a nők  a tor
nát ön á llóan  végezték , a m otiváltsá
guk fokozása érdekében a fiz io th e
rapeuta rendszeresen  telefonált n e
kik. A k utatónővér az első hónapban  a 
kontrollcsoport tagjait is m eglátogat
ta 4 a lkalom m al és a k övetési idő  
során rendszeresen  telefonált nekik  
is.

A statisztikai analízis során v iz s
gálták azon  nők  arányát, akik egyszer  
vagy több ször elestek, az első  elesés, 
ill. az e lső  elesésse l szövődő sérülés 
relatív kockázatát. M inden szem ély 
nél csak  az első  n égy  esést vették  fi
gyelem be. Az adatokat SPSS-prog- 
ram m al dolgozták  fel.

Eredmények. 6 hónap után a tornát 
végző csop ort egyensúlya és a székről 
felállási teljesítménye javult. Az egy 
éves k övetés során 152 elesést regiszt
ráltak a kontroll-, 88-at a tornázok  
csoportjában. A teljes követési idő a 
kontrollcsoportban  113,4 szem ély-év, 
a gyakorlatokat végzőknél 108,8 sze
m ély -év  volt. A tréningező csop ort
ban az elesések  aránya alacsonyabb  
volt (0 ,87), m int a kontrollcsoportban  
(1,34), a k ü lön bség  0,47. A kontroll
csop orth oz viszonyítva a tornázó cso 
port e lső  elesésének  kockázati hánya
dosa 0,81, az A nd ersen -G ill-m ódosí-  
tás szerin t ped ig  0,68.

Megbeszélés. Szerzők kim utatták, 
h ogy  az otth on  végezhető és h ázi
orvos által szervezhető  izom erősítő  és 
egyensú lyfejlesztő  gyakorlatok 80 
éves és id ősebb  nők  körében sz ign i
fikánsan csökkentik  az elesések  és a 
sérülések  szám át. Az esések  csökk e
n ésének  m értéke nagyobb volt, m int 
am elyet m ás m unkában közöltek , oly  
m értékű , am ilyet korábban csak k om 
binált in tervenciókkal értek el. Az 
egyen sú ly  és reakcióidő javulását m á
sok általában csoportos aktivitás vagy

speciális ed zőeszköz révén érték  el. A 
program ot ú gy  tervezték, h o g y  h a sz 
nálható legyen  a háziorvosi gyak or
latra a lapozott prevenciós terv része
ként. A fizikai aktivitás egyén i p ro 
gram ja nem csak  az elesés kockázatát 
csökkentheti, hanem  m ás oldalról az 
egészséget is növelheti. Fiatalabb, 
gyakran eleső  em berek szám ára is 
h asznos lehet a program .

[Refi: Az idős emberek elesésének 
okainak elemzésével, ill. megelőzésé
nek vizsgálatával számos közlemény 
foglalkozik. Ez a közlemény igen nagy 
alaposságával, részletes program
kidolgozásával tűnik ki a többi közül. 
Jelentős amiatt is, hogy a lakókörzeti 
teendőkre irányítja a figyelmet. S bár 
költségszámításokat nem végeztek, 
igen valószínű, hogy egy ilyen vagy 
ehhez hasonló program elindítása, ill. 
folyamatos működtetése lényegesen 
gazdaságosabb, mint a sérülések kö
vetkeztében szükséges egészségügyi 
ellátások finanszírozása. Nem beszél
ve az idős emberek életminőségéről, 
amely a fogyatékosság, esetleg rok
kantság kialakulásának megelőzése 
révén lényegesen jobb marad.]

Boros Erzsébet dr.

Esések az időskorban. Specht-Leible,
N. és m tsai (B ethanien-K rankenhaus, 
G eriatrisches Zentrum  am  K linikum  
der U niversität H eidelberg): D tsch . 
M ed. W schr., 1 9 9 7 ,122, 1564.

Az esés a 65 év  feletti kor leggyak o
ribb nem  term észetes és h eted ik  h a 
láloka. Az esés m iatt kórházba került 
idős em berek fele egy éven b elü l m eg 
hal a sú lyos következm ényekben. A z  
esések  kb. 5%-a csonttöréssel jár, 
1-2% -a a proxim ális fem ur fraktúrá- 
jával (PFF). M inden harm adik  90 éves  
nő PFF-n esik  át, ak iknek 36% -a az e l
ső évben  m eghalt.

Az esések  10-20% -a sérü léssel jár. 
Az idős sérültek a legtöbbször m aga
tehetetlenek. A hosszas fekvés k iszá 
radást, felfekvést, rhabdom yolysist, 
kihűlést és pneum oniát okozhat. A 
sérülés nélküli esések  ördögi kört in 
díthatnak el: inaktivitás, izo láció , 
depresszió  és segítségre szoru lás  
(„postfalP’-syndrom a).

Az esés egyensúlyvesztést jelent. A  
test súlypontjának a stabilitását a k ö 
vetkező tényezők tartják fenn: az ép  
érzékszervek (látás, vestibularis, prop-
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rioceptiv) és m otorium , az inform á
ciók  norm ális feldolgozása és az izom 
erő, am elyek időskorban beszűkülnek  
és m egrom lik a környezethez történő  
alkalm azkodás. A törékeny em ber  
könnyen  elveszíti az egyensúlyát.

A z elesést m ind ig  több tényező  
váltja ki: időskor, izom gyengeség , 
m egb om lott egyensúly, járászavar, 
kogn itív  hiányok, látásrom lás, g y ó g y 
szerek, m eghosszabbodott reakcióidő  
stb. Időskorban n őnek  az esés k ö 
vetkezm ényeinek a veszélyei, m int pl. 
osteoporosisban . A h iányos táplálko
zás és a női nem  jelentősen  hozzájá
ru lnak  az esés okozta törésekhez.

M indig keresni kell az esést k iváltó  
okokat. A syncopét a bel- és a n eu 
rológiai vizsgálatok  tisztázzák, a nem  
syn cop és esést az adott körülm ények  
tárják fel: hol, hogyan , m ikor és m iért 
következett be az esés? Tipikus esési 
h elyzet éjjel a W C-be m enés. Érdek
lő d n i kell az alkohol és gyógyszer fo 
gyasztása után: b enzod iazep in , izom -  
relaxans, antihypertensiv  szerek, d iu- 
retikum , hashajtó, codein , barbiturát 
stb.

A testi vizsgálattal m egnézzük  a 
n eurológiai statust, a m ozgásrend
szert, a lábakat, a v isust, a vérnyom ást 
fekvő és álló helyzetben. A koponyán  
talált esési nyom  subduralis haem a- 
tom ára hívhatja fel a figyelm et.

A z esések m egelőzése  néha m eg 
o ldható, pl. a síkos padló  kijavításá
val. Az osteoporosist D -vitam innal és 
calcium m al enyhíthetjük. Időskorban  
a m ozgáskorlátozás és az esések  leg 
jobb  prim er prevenciója: m ozgás az 
aggkorig. „Csak az lesz  vén korában is 
m ozgékony, aki önm agát m ozgatja.”

Kollár Lajos dr.

Nagy-Britanniában küzdelem indult 
az idősebbek elhanyagoltsága ellen.
M eijer van Putten, J. B., Ned. Tijdschr. 
G eneesk., 1997,141, 2090.

„Ő rizzük m eg a m éltóságot” e ln eve
zés alatt a brit vasárnapi újság egy  
kam pányt indított m eg (The O bser
ver, okt. 5.) az idősebb  betegek érde
kében, akik ki vannak téve a brit kór
házak em bertelenségeinek. Az alkal
mat egy héttel előbbi levél adta, m elyet 
a Bath Royal United Hospital egy  
nyolcvan éven felüli nagym am ájának  
kórházi szenvedéséről írtak. Az illető  
újságíró cinikusan kezdi levelét, m ely

ben köszöni a Bath kórháznak a nagy
mamája életm entését.

A 88 éves nagym am a pénteken ke
rült az intézetbe, egy agyi történés m i
att. Rem énytelennek látszott. Á gyhiány  
miatt egy átjáróban fekették le. Két 
rokona is vele volt. H ogy m ikor vizsgál
ja m eg egy orvos, az ápolónő szerint 
„talán kedden”. A beteg nagyon szom 
jas volt, teát kért. Elutasították, m on d 
ván, először a panaszait kell m egállapí
tani. Nem  engedélyezték a vízivást, 
m ert félrenyelhet. „Hétvégeken nem  
dolgoznak a therapeuták”, volt a felelet. 
„És addig nem  kap enni-inni?” „Lehet, 
hogy csak szerdán kerül ez sorra”, volt 
a felelet. A kortörténetet író n incs szo l
gálatban „Orvos n incsen  hétvégén a 
kórházban” és infusiót csak az orvos 
rendelhet. Az esedeklés több órát vett 
igénybe. Gondjaik voltak a beteg dia- 
betese miatt. Este végül m egkapta az 
infusiót. Csak hétfőn került a beteg  
kórterem be, de ekkor már rászáradt a 
faecese. Az ápolónők kérdezték a 
rokonságot, akarnak-e panasszal élni. 
Igenlésre előkerítették az orvost. Ez 
volt az egyedüli m ódja annak, h ogy  or
vost kerítsenek elő. Ekkor az igazgató
sághoz fordultak. Mire erre sor került, 
már 3 orvos foglalkozott a beteggel. 
Előkerült a részleg igazgatója is, aki 
szerint „édesanyjával nagyon sok  d o l
gunk volt”. Kiderült, hogy a szem élyzet 
idősek iránt teljesen érdektelen, fekhet- 
nek faecesükben, vizeletükben és van
nak félreeső cellák, ahol a beteg gon 
dolkodhat a sorsán. Az Observer sze
rint 10 pont volna m egvalósítandó: 
m unkacsoportra volna szükség, am ely  
csak idősekkel foglalkozna, összm u n 
kát kíván az együttm űködés, 80 év  
felettieknél külön fizetésre van az id ő
seknek szükségük, a segédszem élyzetet 
ki kellene oktatni a helyes bánásm ódra, 
külön államtitkár kellene ezen ügyek
nél és külön szabályzat az idősebbek
nél.

Ribiczey Sándor dr.

Háziorvostan

Vállpanaszok kezelésére alkalmazott 
fizioterápia, manipulációs technika 
és corticosteroid injekciók összeha
sonlítása a családorvosi praxisban.
W inters, J. C., Sobel, J. S., G roeiner, K.
H. és m tsai (U niversity H ospital Gro
ningen, Hollandia): BMJ, 1997, 314, 
1320.

A tanulm ány szerzői holland csa lád 
orvosok, akik a vállpanaszokkal je 
lentkező b etegeknél b evethető  terá
piás eszközöket hasonlították  össze  
random izált, egyszeresen  vak tanu l
m ányban. A kérdésnek  azért érdem es  
figyelm et szen teln i, m ert a vá llp an a
szok többségét a családorvosok  d iag
nosztizálják és kezelik.

198 beteget vontak  be a v izsgá la t
ba. A betegeknek , m iután jelentkeztek  
orvosuknál, 1 hétre d iclofenac-nat- 
rium ot írtak fel 3 x  50 m g adagban, 
majd 1 hét elteltével a b etegek  újra 
jelentkeztek orvosuknál. 172-t so ro l
tak további a lcsoportokba, a fizikális  
vizsgálat alapján. Erre azért vo lt szü k 
ség, h ogy  a sú lyos fájdalm akat át
alakítsák m érsékelt vagy enyhe fájdal
makká. Ezáltal lehetővé vált, h o g y  a 
betegek additív  kezelés nélkül része
süljenek m anip ulációs, ill. fizioterá- 
piás kezelésben. V égül is az a lkalm a
zott nem  szteroid  gyu lladásgátló ke
zelés vég leges gyógyu lást h ozo tt a 
betegek 13% -ánál (25/198). A vállpa- 
naszokat következőképpen  d efin iá l
ták: fájdalom  a m . deltoideus, az acro
m ioclavicu laris ízü let, a m . trapezius  
felső része és a scapula tájékán, vala
m int a felkar és /vagy  a vá llöv  m ozgá 
sainak beszűk ülése . Kizáró k ritér iu 
m ok voltak  egyebek  m ellett a m eg 
előző 6 hónapban  m ár kezelt vá llp a
naszok, kétoldali panaszrendszer, 
reum atológiai m egbetegedések , k o 
m oly traum a előfordulása az anam - 
nézisben. A fájdalom  vizsgálata 6 kér
désből álló kérdőívvel és m axim um  
100 pontos n um erikus fájdalom skálá
val történt. F izikális v izsgálattal a 
glenohum eralis, a nyaki gerinc, a felső  
háti gerinc p assz ív  és aktív m ozgásait 
észlelték, valam int a tapintható izo m 
inakat.

A következő d iagnosztikus cso p o r
tok kerültek m egkü lön böztetésre. A 
synovialis csoportba a fájdalom m al és 
glenohum eralis ízület egy- vagy  töb b 
irányú m ozgásbeszűkülésével je len t
kező betegek  tartoztak. A p anaszok  
ilyenkor va lósz ín ű leg  a synov ia lis  
struktúrákból eredtek (subacrom ialis  
képletek, acrom ioclavicu laris vagy  
glenohum eralis ízü let). Vállövi c so 
port panaszrendszere: fájdalom , eset
leg a g lenohum eralis ízület enyhén  
beszűkült m ozgásai. Eredetük va ló 
színűleg a nyaki gerinc, a fe lső  háti 
gerinc és a felső  bordák funkcionális  
problém ái. Vegyes csoportban  a fenti 
két csoport kritérium ai ötvöződtek .
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Alkalmazott kezelések: C orticoste
roid  injekció, 1 ml 40 m g /m l koncent
rációjú triam cinolon  acetát 9 m l 10 
m g /m l koncentrációjú lid ocainn al 
kom binálva, m axim um  h árom szor is
m ételve a panaszok m egszű n ésé ig , 1 
h etes időközökkel adva, a kezelések  
alkalm ával a három  előbb  felsorolt 
syn ov ia lis  struktúra k özü l legalább  
k ettőb e injektálva. Fizikoterápia, a szó 
klasszikus értelm ében vett g y ó g y to r
na, m asszázs, egyéb m űszeres kezelé
sek. M anipulációs technika: a cervica
lis gerinc, felső háti gerinc, fe lső  bor
dák, acrom ioclavicularis ízü le t és g le
nohum eralis ízület b em ozgatásából, 
m anipulációjából állt, heten ként egy
szer, legfeljebb 6 hétig.

A  betegek (172) véletlen szerűen  
lettek  besorolva az egyes k eze lési cso 
portokba. A betegek heten te töltötték  
ki a kérdőíveket, 2, 6 és 11 héttel a 
random izáció  után kontrollviszgála- 
tok  történtek. Ha a beteg gyógyu ltn ak  
érezte m agát, vagy a kezelés n em  h o 
zott javulást, akkor végső  vizsgálat 
történ t és ezzel lezárult a tanu lm á
nyon  belü li kezelés. K ezdetben a 198 
b eteg  közel fele synovialis, negyede  
vá llöv i, m aradék negyede p ed ig  ke
vert panaszokról tett em lítést. A sy
n ov ia lis  csoportban a b etegek  injek
ciós, fizioterápiás és m anipulációs  
kezeléseket kaptak. Azok, ak ik  steroid  
in jekciós kezelésben részesü ltek , azok  
m utatták  a leggyorsabb javulást, csak  
17% -uk került ki a tanu lm ányból a 
k ezelés elégtelensége m iatt. H asonló  
ok okb ól a fizikoterápiában részesü 
lők  51, a m anipulációs k ezelésben  
részesü lők  59%-ánál kellett a kezelést 
félbeszakítan i. Vállövi csop ort tagjai 
m anip u lációs és klasszikus fizioterá
piás kezelésben  részesültek. A  pana

szok időtartam a szign ifikáns m ódon  
rövidebb volt a m anipulativ  kezelések  
után s 20% volt a terápiás csőd  aránya 
a fizikoterápiás csoportb an  m egfi
gyelt 45% -kal szem ben.

A szerzők kiemelik: tudom ásuk sze
rint ez az első olyan közlem ény, am i a 
m anipulációs kezelések pozitív  hatását 
bizonyítja vállpanaszok esetében. An
nak ellenére, hogy az irodalm i köz
lem ények nagy része a lokális cortico
steroid injekciók hatástalanságáról 
szám olt b e (17/22 publikáció) a váll
panaszok esetében, a m ost leírt, s az ef- 
fektivitást bizonyító eredm ények a 
prim er ellátó helyen történt alkalm a
zásnak és a m egfelelő betegkiválasz
tásnak köszönhetőek  (synovia lis-vál
lövi csoport), állítják a közlem ény szer
zői.

Halmai Vilmos dr.

A gyógyszerrendelés komputeres tá
mogatásának vizsgálata (CAPSULE) 
szimulált esetek alapján. Walton, R., 
Gierl, C., Yudkin, P. és munkatársai 
(ICFR General Practice Research Gro
up, Oxford, UK ): BMJ, 1997,315,791.

Habár a gyógyszerren d elés az orvosi 
gyakorlat je len tős része, a terápiás 
döntések  nem  m indig  m egfelelők . A 
kom puteres tám ogatással javítani le 
het az á lta lános orvosi ellátás m in ő sé 
gét.

A cikk szerzői azt a célt tűzték  ki, 
hogy m egvizsgálják  a kom puteres tá
m ogatás lehetséges hatását az általá
nos orvosi (nem  kórházi) g yógyszer
rendelési gyakorlatban és egyúttal 
m eghatározzák a felírási gyakorlat 
leghatásosabb m ódját szim ulált (43 
beteg adataiból szárm azó) esetek

kapcsán. A kom puteres tám ogatás há
rom  fokozatú  volt: 1. Kontrollszint: 
gyógyszerek  betűrendes listája. 2. Be
határolt tám ogatás: gyógyszerek  java
solt rend szerin ti listája. 3. Teljes tá
m ogatás: javaslat egyes esetekre. A 
m in d eh h ez k idolgozott kom puteres 
tám ogató rendszer 800 tény alapján 
utánozta  az eseteket: a képernyő felső  
felén  olvasható volt a szim ulált bete
gek  k ortörténete, szociális anam né- 
zise, jelen  problém ája és a jelenlegi 
kezelése. Ehhez csatlakozott az em lí
tett fokozatú  gyógyszerrendelési ja
vaslatok  valam elyike. A vizsgálatban  
42 általános orvos vett részt Oxford 
(UK ) környékéről, akik m ind egyiké
nek 36 eset kapcsán kellett valam ilyen  
fokozatú kom puteres tám ogatással 
gyógyszert rendelni. M egvizsgálták, 
h ogy  az egyes orvosok  közü l hány 
rendelt a lehetségesnél drágább 
gyógyszert, a gyógyszerrendelésre  
m en n yi időt fordított és a rendelt 
gyógyszer m ennyire tér el a javasolt
tól. Az eredm ények  azt m utatják, hogy  
a részt vevő  orvosok  készek  voltak a 
szakértők  által összeállított listák ja
vaslatait figyelem be ven n i, növe
kedett azon  esetek  szám a, am ikor az 
olcsóbb szert rendelték, javult a gyógy
szerrendelés m inősége, csökkent a rá
fordított idő és a részt vevő orvosok  
készek lennének  a CAPSULE-nek ne
vezett rendszert bárm ikor saját ren
delőjükben is használni. Az Egyesült 
Királyságban egyébként már történt 
hasonló, bár kevésbé színvonalas vizs
gálat PRODIGY néven. Idővel valószí
nűleg olyan vizsgálatra is sor kerül, 
am ikor nem csak szimulált esetekben, 
de valós betegeknél is kipróbálnak ha
son ló  rendszert.

Dervaderics János dr.

A Magyar Gerontológiai Társaság és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Helen Keller halála 30. évfordulója 
tiszteletére rendezi a 7. Geroophtalmologiai Fórumot 1998. június 2-án, kedden, 14.00 órától Budapest XIV. kerület, Hermina út 47. alatt.

Üléselnökök: Dr. Fürjes Éva,
Dr. Vértes László

Közreműködik a Budapesti Ifjúsági Kórus Gerendái Ágnes karnagy vezetésével, a programot Seregély Gabriella művésznő 
szervezi.
Megnyitó: Erhartné dr. Molnár Katalin 
Üdvözlés: Prof. Dr. Iván László Ph. D.
Emlékelőadás -  Dr. Vértes László: Helen Keller életműve 
Előadások:
Dr. Fürjes Éva: Újdonságok az arteriitis temporalis diagnosztikájában és kezelésében 
Dr. Vereb Katalin: Időskori szemészeti betegségekről 
Dr. Takácsi Ágnes: Időskori conjunctivitis
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

A M agyar H onvédség K ecskem éti Re
pülőkórház főigazgatója pályázatot 
hirdet az Általános sebészeti osztály 
közalkalmazott orvosi munkakör b e 
töltésére.
Pályázati, felvételi követelm ények:
-  E lsősorban nagyobb szakm ai g y a 

korlattal rendelkező orvos, d e e lfo 
gadjuk pályakezdők jelen tkezését is.

-  E gészségügyi alkalmasság
-  Büntetlen előélet
Előnyt jelent a pályázat elbírálásánál:
-  Szakm ai gyakorlat, végzettség
-  Egy idegennyelvből állam i n yelv

vizsga
A pályázathoz csatolandó:
-  Részletes szakm ai önéletrajz
-  V égzettséget igazoló d ip lom a h ite 

les m ásolata,
-  3 hónapnál nem  régebbi erk ö lcsi b i

zonyítvány.
Egyéb inform áció:
-  Bérezés a közalkalm azottak jo g á l

lásáról szó ló  törvényben foglaltak  
alapján.

-  Az állás 1998. szeptem ber 1 -tő l b e 
tölthető.

-  Lakás biztosítására nincs leh e tő ség , 
átm enetileg  a nővérszállón tö rtén ő  
elhelyezés m egoldható.

-  A pályázatok beérkezésének határ
ideje a felhívás m egjelenésétől szá 
m ított 30 napon belül.

-  Elbírálás a pályázatok b eérk ezési 
határidejét követő 30 n apon  b elü l.

-  A pályázattal kapcsolatos további 
felvilágosítást dr. Elek László, az in 
tézet általános sebészetének  o sz 
tályvezető főorvosa ad.

-  A pályázatokat az MH. KRK. fő ig a z 
gatójának cím ezve kell b en yújtan i 
az in tézet címére.

-  Postacím : 6001 Kecskemét, Pf. 306.

K ardiológiai profilú b elosztá ly  kara- 
dio lóg ia i szakvizsgával rendelkező, 
szív u ltrahang vizsgálatban jártas 
m unkatársat keres.
Érdeklődni lehet az U zsok i u tcai Kór
ház I. B elgyógyászat-K ardiológiai fő 
orvosánál
(telefon: 467-3701 v. 2 5 1 -7 3 3 3 ,3701-es 
m ellék).

A Fővárosi Önkormányzat Szent 
János Kórház Főigazgató Főorvosa  
(1125 B udapest, D iósárok  út 1.) 
pályázatot hirdet a barlangtherápiás 
szakrendelésre tüdőgyógyászati szak
vizsgával rendelkező orvos részére. 
Bérezés: m egegyezés szerint 
Előny: a llergiológiai szakvizsga.
Az állás 1998. július 1-től tö lth ető  be.

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 
Budapest, Ráth György u. 7 -9 .)  fő 
igazgató főorvosa  pályázatot h irdet a 
Fejnyak-állcsont és rekonstrukciós se
bészeti osztályára orvosi állás b etö l
tésére.
Feltétel:
-  á ltalános orvosi d iplom a
-  nyelvism eret (an go l-n ém et)
A pályázathoz csatolandó: szakm ai 
önéletrajz, bizonyítványok m ásolatai, 
erkölcsi bizonyítvány, továbbá h ozzá
járulás ah hoz, hogy az illetékes b izott
ság a pályázati anyagot m egism erje.
A pályázatot a N épjóléti K özlönyben  
történő m egjelenéstől szám íto tt 30 
napon b elü l az Országos O nkológiai 
Intézet főigazgatójának kell benyúj
tani.

A Gödöllői Egyesített Egészségügyi 
Intézmény felvételt h irdet 1998. jú 
n ius 1-től m egüresedő  Röntgen Főor
vosi állására.
Bérezés m egegyezés szerint. A pályá
zatokat az alábbi cím re lehet benyúj
tani: Egyesített E gészségügyi Intéz
m ény igazgatóság: 2100 G ödöllő, 
Petőfi S. u. 1. Tel./Fax: 06-28-420-655.

A Mátrai Állami Gyógyintézet (3233 
M átraháza) főigazgató főorvosa  pá
lyázatot h irdet a Mátraházi Egység 
Pulmonológiai Osztályaira két fő  or
vos állás betöltésére, m ely  szakképe
sítés nélkül is lehetséges.
Bérezés a je len leg  érvényben  lévő KJT. 
szerint történ ik , a gyakorlati idő és a 
k ép esítés figyelem bevételével +  
13 5 0 0 ,-  Ft m unkahelyi pótlék.
A lakás m egb eszélés tárgyát képezi. 
Az állások  azonnal betölthetők . 
Pályázatokat az alábbi cím re kérjük  
m egküldeni:
M átrai Á llam i G yógyintézet F őigaz
gató F őorvos, 3233 M átraháza

Az Országos Vérellátó Központ Vér
vételi Osztálya keres orvos m unkatár
sat hemaferézis m unkakörbe. 
B elgyógyászat vagy  Intenzív szakké
p esítés előnyben . Tel.: 372-4230.

Háziorvosi állás b etö ltésére Varsány 
és Nógrádsipek K özségek  Ö nkor
m ányzata pályázatot hirdet.
R észletes feltételek a N ép jó léti K öz
lön y  8. szám ában találhatók. 
Felvilágosítás: 06-32-387-387.

MEGRENDELHETI külföldre bárhová, forintfizetés mellett

az ORVOSI HETILAP-ot
Magyar Posta Hírlapelőfizetési és Elektronikus Posta (HELP) Budapest Vili., Orczy tér 1.1900

1328



Hungarian Medical Journal

M ay 31,1998. V olum e 139. No. 22.

OFFICIAL JOURNAL OF 
MARKUSOVSZKY LAJOS’ FOUNDATION

Management of professional diseases in Hungary
Kákosy, T. 1331

CLINICAL STUDIES

Examination of sentinel lymph node in melanoma 
malignum
T örök, L., Mari, B., F órizs, A., Tápai, M., Ócsai, H. 1339

V i e w e r  t h e r a p e u t i c  m e t h o d s

„Open Abdomen" in the treatment of necrosis 
in acute pancreatitis
Farkas, S., N ádudvari, R, Tóth, J., T unyogi-C sapó, L, 
V ezsenyi, K. 1343

REVIEW ARTICLES

Oral rehydration therapy in treatment of diarrhoeal
diseases
R ossboth , D. W., Flagym ási, K., Fehér, J. 1349

CASE^ REP ORTS

Pacemaker syndrome-induced angina pectoris
Szabó, Z., Török, T., R udas, L., Fazekas, T. 1357

HORÜS

Géza Farkas (1872-1934) professzor of physiology
G orka.T. 1363

History of stethoscop
Bernscherer, Gy. 1364

F RO M THE LITER AT UR E 1369

NEWS 1389

Orvosi
Hetilap
139. évfolyam  22. szám  -  1998. május 31.

A MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY  
TUDOM ÁNYOS FOLYÓIRATA

Alapította -  Established by
MARKUSOVSZKY LAJOS 
1857

Főszerkesztő -  Editor in Chief
FEHÉR JÁNOS DR.

Főszerkesztő-helyettes -  Deputy Editor
KELLER LÁSZLÓ DR.

Szerkesztőbizottság -  Editorial Board
B oda D om ok os dr., Eckhardt Sándor dr., H ankiss  
János dr., Ihász M ihály dr., Jakab Ferenc dr., Jobst 
K ázm ér dr., Károlyi G yörgy dr., Lam pé László dr., N ász  
István dr., O zsváth Károly dr., Paál Tamás dr., Petrányi 
Gyula dr., Rák Kálm án dr., Ribári Ottó dr., R om ics  
László dr. és Tulassay Z solt dr.

Szerkesztőségi főmunkatársak -  Senior editors
Papp M iklós dr. és Regöly-M érei János dr.

Szerkesztők -  Editors
Betkó János dr., Blázovics Anna dr., Btage Zsuzsanna dr., 
Dinya Elek dr., Gerencsér Ferenc dr., Hardy G ézáné dr., 
Incze Ferenc dr., Lengyel Gabriella dr., Pár Alajos dr. 
és W alsa Róbert dr.

Tanácsadó testület -  Advisory Board
Brooser Gábor dr., Forgács Iván dr., Lépes Péter dr. 
és Sótonyi Péter dr.

Elnök -  President
G. CSOMÓS DR. (H am burg)

G. Á cs dr. (New  York), R. Berensm ann dr. (Stuttgart),
M. C lassen dr. (M ünchen), H. Falk dr. (Freiburg),
P. Ferenci dr. (W ien), M. H ahn dr. (Erlangen), L. Iffy dr. 
(N ew  Jersey), N. J. Lygidakis dr. (A m sterdam ),
N. M cIntyre dr. (L ondon), K. M eyer zum  B üschenfelde  
dr. (M ainz), G. N agy dr. (Sidney), L. O kolicsanyi dr. 
(Padova), M. Palkovits dr. (New  Y ork-B udapest),
J. R eichen dr. (Bern), H. Thaler dr. (W ien), K. Tsuji dr. 
(Tokyo), G. W eber dr. (Ind ianapolis)

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt.
Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában 
(1089 Budapest, Orczy tér 1.» levélcím: HELP,Budapest 1900 tel.: 303-34-41), 
ezen kívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapelőfizetési és Elektronikus 
Posta kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a postahivatalokban 
vagy postautalványon, valamint átutalással a HELP 215-96162 
pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 8580,- Ft, 
félévre 4860,- Ft, negyedévre 2850,- Ft, egyes szám ára 220,- Ft 
Subscription fee: DEM 90 per vol plus 
DEM 150 postage and handling

Kiadja a Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest IV., Csányi L. u. 36.1043. 
Levélcím: Budapest., Pf.: 94.1327.
Telefon: (361) 370-0599. Telefax: (361) 390-9075 
A kiadásért felel: a Springer Hungarica Kiadó ügyvezető igazgatója 
Szerkesztőség: Budapest IV., Csányi L.u. 36.1043.
Levélcím: Budapest Pf.: 94.1327 Telefon: (361) 390-9390. Telefax: (361) 390-9075
Internet elérhetőség: http: // www. pro-patiente. hu
Készült: Széchenyi Nyomda Kft., Győr, 98.28666
Felelős nyomdavezető: Nagy Iván ügyvezető igazgató
INDEX: 25674 -  ISSN 0030-6002



A 
TEL

elnyerheti 
Bécsben rendezett

Gasztroenterológiai Világkongresszus
jes részvételi költségét! (1998.szeptember 6-11.)

Kérjük, figyelje az Orvosi Hetilap előző számait is. Kéthetenként újabb kérdéssort talál, összesen hármat 
(a közbeeső heteken megismételjük az előző számban feltett kérdéseket).
A beküldési határidő: 1998 . május 31., eddig a napig kell eljuttatni a három quiz megfejtését az alábbi 
címre: Richter Gedeon Rt. Marketing Főosztály, Budapest 10, Pl. 2 7 , 1475 . A válaszok beküldői közül 
a 30 legtöbb pontszámot elért megfejtőt vacsorára hívjuk meg, ahol közjegyző jelenlétében kisorsoljuk a szeren
csés nyertest, aki a Richter Gedeon Rt. költségére vehet részt Bécsben a Gasztroenterológiai Világkongresszuson 
A Quamatel-quiz eredményét és az utazást elnyerő megfejtő nevét a 35. számban tesszük közzé, természetesen 
a vacsorán résztvevőket és a nyertest még előbb, külön is értesítjük.

3 . KÉRDÉSSOR

A kérdéseket igyekeztünk úgy 
megfogalmazni, hogy csak egy 
helyes válasz legyen.
Ennek a betűjelét várjuk.

1. Mely betegcsoportban 
emelik magasabbra a pH-t 
a protonpumpabénítók?
A. H. pylori pozitívok
B. H. pylori negatívak
C. Csökkentik a pH-t
D. Nem befolyásol a H. pylori fertőzöttség
E. S avtúltengésben szenvedők

2. A H. pylori jelenléte mely 
betegségre nem jelent kockázati 
tényezőt?
A. N yom bélfekély
B. G yom orfekély
C. G yom orrák
D. Zollinger-Ellison szindróm a
E. Gastritis

3. NSAID szedésekor mi nem 
növeli a fekély kialakulásának 
kockázatát?
A. Kortikoszteroid kezelés
B. Idős kor

C. A szedés első hónapja
D. Emelt dózis
E. A fentiek közül mindegyik növeli

4. Az alábbiak közül melyik 
az a diagnózis, amelynél
a legkevésbé egyértelmű 
a H. pylori eradikáció 
szükségessége (Maastricht)?
A. Anamnesztikus gyom orfekély
B. Korai gyom orrák rezekciója u tán
C. Tartós PPI-kezelés előtt
D. Alacsony malignitású MALT-lymphoma 

a gyom orban
E. NSAID-kezelés előtt

5. H. pylori eradikáció után 
mikor tér vissza a savszekréció 
és a gasztrin-elválasztás
a normál értékre?
A. N éhány ára  múlva
B. N éhány nap múlva
C. N éhány hónap múlva
D. N éhány év múlva
E. Nem té r vissza a norm ál é rték re

6. Mi okozhatja, hogy a H. pylori 
eradikáció után végzett

szerológiai kontroll továbbra is 
H. pylori pozitívitást mutat?
A. Sikertelen eradikáció
B. Ú jrafertőződés tö rtén t
C. Fennáll még a fekély
D. A szerológia kevéssé specifikus
E. A szerológia csak sokára válik 

negatívvá

7. Milyen esetben nem 
kifogásolható, ha a fekélyre 
utaló panaszokkal jelentkező 
60 éves betegnél az első lépés 
a H. pylori eradikáció?
A. Ha egyértelm űen nyom bélfekélyre 

utalnak a panaszok
B. Negatív radiológiai lelet
C. Igazolt H. pylori fertőzés
D. Ha nincs vérzésre  utaló jel
E. Egyik sem

8. Szükséges-e
a H. pylori pozitív beteg 
családtagjait is rutinszerűen 
szűrni a fertőzésre?
A. Nem
B. Igen, nehogy m egbetegedjenek
C. Csak a 18 éven aluliakat

D. Csak a 18 év felettieket
E. Igen, a visszafertőződés elkerülésére

9. Milyen H. pylori eradikációs 
séma használata javasolható 
(Maastricht)?
Ajánlott-e az alábbi séma: 
(PPI+2 antibiotikum) napi 
kétszer, 7 napig adva?
A. Igen
B. Igen, de csak bizonyos antibiotikumok 

alkalm asak
C. Nem
D. Antibiotikum érzékenységi vizsgálat 

végzendő
E. Tenyésztés dönt

10. Nevezzen meg 3 híres 
épületet vagy helyet Bécsben!

Köszönjük, 
hogy velünk játszott!

A
Lansone

R ic h t e r  G e d eo n  rt.
Orvoslátogató Hálózat: 431-4010 • Orvostudományi Főosztály: 431-5780 Quamatel



A foglalkozási betegek ellátásának néhány aktuális 
kérdése hazánkban

Kákosy Tibor dr.
Fodor József O rszágos K özegészségügyi K özpont Budapest, (főigazgató: U ngváry G yörgy dr.) 
O rszágos M unkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi In tézete (igazgató: G algóczy Gábor dr.) 
Foglalkozási B etegségek  és B elgyógyászati Osztály (főorvos: Kákosy Tibor dr.)

A szerző röviden áttekinti a foglalkozási betegek ellátá
sát hazánkban a kezdettől napjainkig. Megállapítja, 
hogy a bejelentett foglalkozási betegek száma az utóbbi 
években csökkenő tendenciát mutat. Ez azonban csak 
részben tulajdonítható pozitív folyamatoknak, a munka
higiénés körülmények javulásának és a biológiai monito
rozással kiegészített időszakos orvosi vizsgálatoknak. 
Lényeges szerepet játszik a foglalkoztatás csökkenése, a 
munkanélküliségtől való félelem és a bejelentési fegye
lem lazasága is. A gazdasági szerkezet átalakulását köve
tően megváltozott a foglalkozásügy szerkezete, finanszí
rozása és módosultak problémái is. A nagyüzemek zö
mének megszűnte és sok kislétszámú gazdasági egység 
létrejötte megnehezíti az utóbbiak munkahigiénés ellen
őrzését és az alkalmazottak teljeskörű foglalkozás
egészségügyi ellátását. Ez a foglalkozási ártalmak továb
bi csökkenése ellen ható tényező. Várható a foglalkozási 
betegségek spektrumának megváltozása is. Ismertetésre 
kerülnek a foglalkozási betegségek diagnosztikus kritéri
umai, terápiás lehetőségei és prognózisa. Az orvosi 
megelőzést illetően legfontosabb az expozíció pontos is
meretén alapuló munkaalkalmassági vizsgálatok precíz 
és szakszerű elvégzése.

K u lcssza va k : foglalkozási betegségek, diagnosztika, terápia, 
prognózis, orvosi megelőzés

Történet, szervezeti kérdések

A foglalkozási b etegek  szervezett ellátása hazánkban  
Pacséri nevéhez fűződ ik , aki 1940-ben m egszervezte a 
Foglalkozási B etegségek  Vizsgáló Á llom ását.

A z Országos M unkaegészségügyi Intézetet 1949-ben  
alapították m eg, F ekvőbeteg Osztálya 1950-ben létesült 
az István Kórház területén . 1992 óta az O sztály -  a fog la l
kozási betegek országos szintű ellátásán k ívül (osztá 
lyunk  az egyetlen ilyen  profilú  osztály az országban) -  az 
ágyak felén belbetegeket ápol a Kórház ellátási terüle
téről, 1997 óta p ed ig  a R epülőegészségügyi Szolgálat 
kórházi hátterét is k ép ezi a pilóták alkalm assági prob
lém áinak  vonatkozásában. 1998-tól -  az O rszágos Intéze
tek átszervezése fo ly tán  -  az Osztály h ivatalos neve a fej-

A szerkesztőség felkérésére írt tanulmány

Orvosi Hetilap 1998,139 (22), 1331-1336.

Management of professional diseases in Hungary.
The author reviews the management of the professional 
diseases in Hungary from the beginning till now. It can 
be stated that the number of the registered professional 
diseases in Hungary has decreasing steadily. He thinks 
that this tendency can be explained not only by the im
provement of the labour higienic conditions and syste
matic screening tests with biologic monitoring but also by 
the incerase of unemployment and the threatening of the 
latter of the workers as well as the lack of the discipline 
of the registration. The change of the economical struc
ture resulted in the change of the problems concerning 
the professional diseases too. The liquidation of the old 
large factories and the development of many small eco
nomic plants represents a big problem of the labour hy
gienic control of the latters and make difficult the pro
phylactic examinations of all employees. This is a factor 
counteracting the further decrease of number of pro
fessional diseases. The change of the spectrum of the 
professional diseases is to be expected too. The criteria 
of the diagnosing, the therapy and the prognosis of the 
professional diseases are described. The most effective 
method of the medical prevention of the professional 
diseases in the precise fulfilment of the prophylactic 
medical examinations.

K e y w o r d s :  professional diseases, diagnosing, therapy, progno
sis, medical prevention

lécen  szereplő lett, a K órházon belü l az OMFI B elgyógyá
szat m egn evezés használatos. Az osztályra idült je llegű  
foglalkozási betegség  gyanúja m iatt (az akut m érgezé
seket toxikológiai osztályok  látják el) elsősorban fog la l
k ozás-egészségügyi, de bárm ely  m ás orvos, is utalhat be  
beteget. Szakvélem ényezés céljából igazságügyi és társa
dalm i szervek, sőt a beteg kezdem ényezésére is vesz fel az 
osztály betegeket. A legtöbb  beteget azonban az Intézet 
Foglalkozási Betegek Járóbetegrendelése utalja be, 
am elynek keretében az id ők  folyam án szám os subspe- 
cialitás alakult ki.

A járóbetegrendelések  nagy  része nyílt, azaz m ind en  
orvos utalhat b e b eteget foglalkozási betegség gyan újá
nak felm erülésekor. Kivételt kép ez a V ibrációs Szakren
delés, am ely  -  az alkalm azott angio lóg ia i m etodikák  idő-  
igényessége m iatt -  e lő jegyzés alapján fogadja a b eteg e 
ket. Az Intézet Járóbetegrendelése végzi a Főváros II. 
fokú m unkaalkalm assági v izsgálatait is. A m egyeszék h e
lyeken Foglalkozás egészségü gy i Szakrendelések m ű 
ködnek h ason ló  célzattal és profillal.
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A foglalkozási betegségek 
diagnosztikája

A foglalkozási betegségek  d iagnosztikájának  három  
alappillére van:

1. A m egfelelő  jellegű és tartam ú foglalkozási ex p o zí
ció  b izonyítása.

2. A betegség fennállásának igazolása ob jektív  v iz s 
gálóm ódszerekkel.

3. A hason ló  tüneteket ok ozó  egyéb (non professz io-  
nális) betegségek  kizárása.

Legfontosabb ezek k özü l az első , h iszen  adequat ex 
p ozíc ió  nélkül foglalkozási betegség  gyanúja fel sem  
m erülhet. D öntő fontossága m iatt az exp ozíció  tisztázá
sát n em  lehet egyedül a b eteg  elm ondására alapozn i, ez 
csak k iindu lópont lehet. A pontos m unkaanam nézis  
b eszerzését felkérésre a m un kah ely  telephelye szerin t il
letékes ÁNTSZ Foglalkozásegészségügyi O sztálya végzi, 
am ely  arra nézve is vé lem én yt nyilvánít, h o g y  h ig ién és  
szem pon tb ól lehetségesnek tartja-e foglalkozási b eteg 
ség fennállását az adott esetb en . Az üzem i orvos vagy  a 
m un kah ely  szolgáltatta -  k ie lég ítő  inform ációkat tartal
m azó -  m unkaanam nézis ad ott esetben helyettesíth eti az 
ÁNTSZ helyszín i vizsgálatát.

T oxikológiai esetekben az Intézetben m ű k öd ő  E gész
ségü gy i Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (1998. óta  Or
szágos Kém iai Biztonsági In tézet) is vélem én yt ad arra 
vonatkozóan , hogy a beteg m unkaanyagai fe le lő ssé  tehe- 
tők -e az irodalom  adatai alapján a kórkép k ifejlődéséért. 
V égül az összes adat összevetése  alapján a foglalkozási 
tényezők  kórnem ző szerep én ek  b izonyítottságát, való- 
sz ínű síthetőségét vagy kizárhatóságát illetően  a betegség  
profilja szerint illetékes szakm ai bizottság foglal állást. A 
d öntés lehet egyértelm űen  p ozitív  vagy negatív, ha 
foglalkozási betegség fennállása  -  legalábbis n agy  va ló 
sz ínű séggel -  igazolható va g y  kizárható. V annak azon 
ban  term észetesen  olyan esetek  is, am elyekben  -  az 
exp ozíc ió s adatok h iányossága vagy a tünetek  atípusos  
volta, esetleg  a kóroki tén yezők  halm ozódása (pl. m ájká
rosodás esetén  a hepatotoxikus kém iai exp ozíc ió  m ellett 
alkoholabusus vagy gyógyszerszedés, esetleg  v írush or
d ozó  állapot) folytán -  b izto s ítélet nem  alkotható. T öbb
ször ezért csak annyi á llap ítható  m eg, h ogy  a b etegség  
összefü ggése  a foglalkozási expozícióval nem  zárható ki. 
Ez a vélem én y -  a kialakult gyakorlat szerint -  a beteg  
javára b illen ti a m érleg nyelvét.

A leírt procedura kissé bonyolultnak tűnhet, és valóban  
m eglehetősen  idő- és m unkaigényes, de a m axim ális k ö 
rültekintés -  tekintetbe véve a foglalkozási betegségek  egy  
részének jogi és financiális kihatásait -  indokolt és szüksé
ges. A leírt folyamat befejeződéséig a klinikai vizsgálatok  
végeztével a beteg állapotáról, leleteiről, m unkaalkalm as
sága esetleges m egváltozásáról és a terápiás javaslatról a 
beutaló orvos ambuláns b eteg  esetén leletet, ill. zárójelen
tést kap. Ezekben feltüntetésre kerül, hogy a foglalkozással 
való összefüggésről az expozíciós adatok beszerzése után 
fog nyilatkozni az Intézet. Egyszerűen és b iztosan  diag
nosztizálható kórkép, ill. állapot (pl. ólom m érgezés, foko
zott ólom feszívódás, b io lógiai m onitorozás útján észlelt 
egyéb fokozott expozíciók tisztázott m unkahigiénés v i
szonyok esetén, zajártalom ism ert expozíció fennállá
sakor) esetében term észetesen nem  kerül sor a leírt folya
m atra.

Bejelentési kötelezettség, kártalanítás

A rendkívüli körültekintést a foglalkozási betegség diagnó
zisának felállításában többek között -  am int erre már cé
loztunk -  az indokolja, h ogy  egy  részük bejelentésre köte
lezett, m ás (kisebb) hányaduk igényt ad kártalanításra 
(„baleseti ellátásra”) is. így  e kórism e felállítása jelentős jo 
gi és financiális következm ényekkel is járhat, nem egyszer  
bírósági eljárással végződik, tehát szilárdan m egalapozott
nak kell lennie. A bejelentésre kötelezett foglalkozási beteg
ségek jegyzékét nem régiben bővítette a 27/1996 (VIII. 28.) 
NM rendelet, am elynek 2. sz. m elléklete négy  kóroki cso
portba: a) fizikai; b) kémiai; c) biológiai; d) nem  optim ális 
igénybevétel, pszichoszociális, ergonóm iai kóroki ténye
zők: sorolva 90 foglalkozási m egbetegedés bejelentését 
teszi kötelezővé. Az 1996-ban bejelentett foglalkozási m eg
betegedések m egoszlását e csoportosítás szerint az 1. ábra 
szem lélteti. Figyelem rem éltó, hogy  a „d” csoportba tartozó 
kórform ák jelenleg elenyésző arányban szerepelnek. Vár
ható azonban, h ogy  az orvosi köztudatba kerülésük a beje
lentett esetek  szám ának növekedését fogja eredm ényezni. 
Pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett m unka- 
vállalóknak az I. táblázatban felsoroltak m inősülnek.

1. ábra: A foglalkozási megbetegedések megoszlása a kóroki 
tényezők fő csoportjai szerint 1996-ban

1. táblázat: Pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett 
munkavállalók

1. Családtól távol, országon belül vagy kívül ta rtósan  munkát
végzők, a túlm unka esetenkénti igényével, rendszertelen, 
étkezési kom fortot nélkülöző pihenési lehetőséggel

2. Szellemi fogyatékos, vak, vagy siket, ill. mozgássérült,
valam int javítóintézeti nevelőotthonokban oktató-nevelő 
m unkát végzők

3. Szakképzett ápolói m unkát végzők elmeosztályokon, elme
szociális otthonokban, súlyos fogyatékosok szociális in
tézm ényeiben, intenzív osztályokon, krónikus és baleseti 
osztályokon (öngyilkossági kísérletet tett betegeket ellátó 
osztályokon), onkológiai osztályokon, detoxikálókban, 
krónikus elmegyógyászati osztályokon, valam int drog- 
am bulancián, ill. osztályon

4. H ajléktalan és szükséglakásban lakó m unkavállalók
5. Környező országból áttelepült vagyontalan m agyar munka-

vállalók, az áttelepülési követő első 2 évben
6. Állami gondozásból kikerült, munkába álló személyek, a

m unkába állást követő 3 évben
7. Büntetésvégrehajtási intézetből szabadult, m unkába álló

személyek az újrabeilleszkedés első 3 évében

1332



A baleseti ellátásra (kártalanításra) igényt adó 35 
foglalkozási betegséget a 89/1990. (V. 1) MT rendelet II. sz. 
m elléklete sorolja fel. U tóbbiak közé elsősorban az ún. 
specifikus foglalkozási betegségek  tartoznak, am elyek  
szinte k izárólagosan b izonyos m unkavégzéshez kötötten  
lépnek fel és am elyek esetében  egyénre lebontva is leg
alábbis nagy valószínűséggel m eg lehet állapítani a ö ssze
függést a m egbetegedés és a foglalkozási expozíció  között. 
Ezek közé tartozik pl. a szilikózis, a keszonbetegség, a k éz
kar vibrációs szindróm a, bizonyos m érgezések. A csak b e 
jelentésre kötelezett, de kártalanításra igényt nem  adó 
foglalkozási m egbetegedések  között viszont sok  ún. nem  
specifikus foglalkozási, m ásként foglalkozással összefüggő  
betegség is szerepel. Ezek létrejöttében (pl. „fokozott 
m egterhelés), igénybevétel okozta m egbetegedések”) egy 
részt extraprofesszionális tényezők (pl. ép ítkezés, háztáji 
m unka, sport) is lényeges szerepet játszhatnak, m ásrészt 
az összefüggés a m egbetegedés és a m unkaköri expozíció  
között inkább csak csoportokra nézve igazolható, egyénre  
lebontva m ár legfeljebb csak valószínűsíthető, főként az 
átlagnépességben is gyakori kórképek esetében. Pl. Az 
egésztest-vibráció szerepét egy  40-50  éves traktoros ge
rincelváltozásainak keletkezésében pontosan m egítélni 
szinte lehetetlen  feladat.

A hazai gyakorlatban jelen leg  többnyire csak a kárta
lanításra igényt adó foglalkozási betegségek  kerülnek b e 
jelentésre. Ez a gyakorlat azért is helytelen , m ert akadá
lyozza a kártalanításra igényt adó professzionális k órk é
pek sorának bővítését. E hhez szükséges ugyanis annak  
ism erete, h ogy  az új foglalkozási betegség m ilyen  lé t
szám ú p opu lációt érint, íg y  m ilyen  anyagi k ihatással jár. 
Hazánkban jelen leg  a bejelentésre kerülő foglalkozási 
m egbetegedések  szám a töredéke egyes fejlett gazd aság
gal és egészségü ggyel rendelkező nyugati országok  h a 
son ló  param éterének. Ez aligha tekinthető reálisnak, in 
kább a feltáró m unka és a bejelentési fegyelem  h ián yos
ságának rovására írható. V alószínű, h ogy  a hazánkban je 
lenleg bejelentésre kerülő esetek  csak a jégh egy  csúcsát 
reprezentálják.

A W H O  1997-es adatai szerint világszerte évente 160 
m illió  foglalkozási b etegség  fordul elő, 30-40% -uk  k ró
nikus b etegségbe torkollik , 10%-ban tartós m un kak ép es
ség-csökkenés m arad v issza  (2).

A hazánkban előforduló foglalkozási 
betegségek száma és spektruma

A 2. ábra a bejelentett foglalkozási betegségek  és fokozott 
exp ozíciós esetek  szám át szem lélteti az 1982-1996  
k özötti időszakban . Látható, h ogy  a bejelentett esetek  
szám a csökkenő tendenciát m utat, a m élypontot 1994- 
ben érte el. 1995-ben v iszon t em elkedés figyelhető  m eg, 
az esetszám  1996-ban is m agasabb, m int 1994-ben (1).

A foglalkozási b etegség  gyanúja m iatt az OMÜI 
Fekvőbeteg O sztályán ápolt betegek  szám át és exp ozíció  
szerinti ö sszetételét a 2. táblázaton, az 1995-1996-ban  
bejelentett foglalkozási b etegek  kórform ák szerinti m eg 
oszlását p ed ig  a 3. ábrán m utatjuk be.

A betegszám  csökkenését több tényező m agyarázza. 
Ezek közü l csak az egy ik  a m unkah igiénés v iszonyok  ja
vulása, am ely  pl. a tüdő p orbetegségeinek  szám át redu-
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2. ábra: A bejelentett foglalkozási betegségek és fokozott 
expozíciók száma 1982-1996. között

2. táblázat: Az Országos Munkaegészségügyi Intézet 
Foglalkozási Betegségek és Belgyógyászati Osztály 
betegforgalma

Expozíció 1980 1986 1988 1992 1996

Vibráció 148 132 217 157 53
Por 52 54 14 6
Oldószer 54 84 66 66 34
Szénkéneg 23 7 - 4 2
Ólom 18 52 36 47 23
Növényvédőszer 13 21 3 4 2
Túlnyomás 8 9 4 1
Bőr 47 56 17 7
Szén-monoxid 5 - - _ _
Higany 3 6 - - 1
Sugár 2 5 5 - -

Zaj 2 - - - 2
Kadmium _ - - 1 -

Fluor _ 5 _ _ _
Nitrogén-dioxid - 5 - - -

„Tengiz” - - - 8 -

Egyéb - 1 - 14 10
Munkaalkalmasság

megítélése 14 43 4 _ _
Összesen 362 470 450 336 141

kálta látványosan. Űj esetek m ár alig vannak, a korábban  
súlyosan m egbetegedettek  több sége ped ig  már elhalá lo
zott a k éső i cardiorespiratoricus szövődm ények  k övet
keztében. H ason lóan  pozitív  tényező az időszakos szűrő- 
vizsgálatok során a b io lóg ia i m onitorozás (a toxikus 
anyag, ill. m etabolitja kim utatása a vérben vagy v ize le t
ben) alkalm azása, am ely lehetővé teszi a m érgezések  
m egelőzését a preklinikai fokozott expozíció  stád ium á
nak detektálása útján. U tóbbiról akkor beszélünk , ha 
klinikailag panasz- és tünetm entes egyén  b io lóg ia i anya
gaiban valam ely  toxikus m unkaanyag vagy annak  
m etabolitja fokozott -  a 27/1995 (VII. 28.) NM. rendelet 
1. sz. m ellék letében  m eghatározott b io lóg ia i határértéket 
m eghaladó -  m ennyiségben  m utatható ki. Ilyenkor az 
expozícióból való  átm eneti k iem elés m egelőzheti a k lin i
kailag m anifeszt m érgezés létrejöttét.

A betegszám  csökkenésének  lényeges tényezője a gaz
dasági szerkezet átalakulása, am ely  egész iparágak  
gyakorlati m egszűnését, ill. lényeges karcsúsítását (pl. 
bányászat, vas- és acélipar), ennek  következtében a m u n 
kanélküliség m egjelenését és az alkalm azottak  szám ának  
csökkenését eredm ényezte (4. ábra) (1). A leírt vá ltozá
sok  -  am elyhez a m otorfűrész-kezelők  vállalkozóvá válá
sa is hozzáad ód ott -  elsősorban  a kéz-kar vibrációs
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3. ábra: A bejelentett foglalkozási betegségek megoszlása főbb 
kórformák szerint 1995-1996-ban

millió fő

---------- 1-------L---------1------1----------1------ I----------1------ 1----------1-------1---------- !_►
1990 1991 1992 1993 1994 1995

4. ábra: Alkalmazásban állók átlagos létszáma 1989-1995 
között

exp ozíciób an  dolgozók szám ának lényeges csök k en ésé
hez vezettek. A társadalom  fejlődése szem pontjából k ife
jezetten  negatív előjelű forgalom csökkentő tényező a 
m unkanélkü liségtől való féle lem , am ely arra k észteti a 
beteget, h ogy  ne forduljon orvoshoz, sőt eltitkolja b eteg 
ségét, m ivel tisztában van azzal, h ogy  a m unkáltatók  
sajnos nem  kis része a b etegséget -  k ü lön ösen  ha az a 
foglalkozással összefüggő -  elbocsátással „honorálja”.

A gazdasági szerkezet átalakulásával járó változások  
eg y  része, íg y  a fejlett ü zem orvosi szolgálattal rendelkező  
n agyüzem ek  m egszűnése és a m un kaegészségü gyi szem 
pontból nehezen  kézbentartható szám os kis gazdasági 
egység  keletkezése azonban -  legalábbis átm enetileg  -

várhatóan ellenkező irányba ható folyam atokat fog e lin 
dítani. Ennek kezdeti je le i már észlelhetők . 1995-ben  
ugyanis a bejelentett foglalkozási betegségek  és fokozott  
exp ozíc iók  addig fo lyam atosan  lefelé ívelő görbéje ism ét  
em elkedést m utatott (2. ábra) annak ellenére, h o g y  az 
alkalm azásban állók 11% -kal kevesebben voltak, m int 
1994-ben (4. ábra).

A hospitalizált betegek  körében a fizikai ártalom  m i
att beutalt betegek szám a -  1996 kivételével -  valam eny- 
nyi v izsgált évben m eghaladta a kém iai kórok  m iatt b e 
utaltakét. A fizikai ártalom  gyanúja miatt beutaltak döntő  
többségét a kéz-kar vibrációs expozícióban d o lgozók  tet
ték  ki. O sztályos felvételüket az esetek töb b ségéb en  nem  
az eset sú lyossága indokolta , hanem  lakóhelyük  távo lsá 
ga, am ely  -  a v izsgálóm ódszerek  időigényessége m iatt -  
kielég ítő  am buláns vizsgálatukat nem  tette lehetővé.

A leggyakoribb kórform a is a kéz-kar vibrációs sz in d 
róm a volt, am ely nem  igényel bővebb ism ertetést, m ivel a 
lap hasábjain  több pub likáció  (7, 8 ,1 0 )  is jelent m eg az 
utóbbi id őben  ebből a tárgykörből.

G yakoriság szem pontjából m ásodik  helyet foglalják  
el az o ld ószer-exp ozíció  m iatt beutaltak. Erre a vegyü -  
letcsoportra közösen  je llem ző  -  széleskörű felh aszn álá
suk is jórészt ezen alapszik  -  kiváló zsíro ldó  hatásuk, 
am inek  következtében az ép bőrön át is felszívódnak . 
Akut exp ozíció  esetén  narkotikus és irritatív hatásúak.

Idült expozíció  esetén  az arom ás (zárt szén láncú) c so 
port alapvegyülete, a b en zo l jellegzetessége a neurotoxi-  
citáson  k ívül a m yelotoxicus hatás. K ezdetben izgalm i 
tünetként leukocytosist, később  csontvelő-d ep ressziót, 
elsősorban  granu locytopen iát, de aplasticus anaem iát, 
throm bocytopeniát, p ancytopen iát, késő i hatásként leu- 
kaem iát is okozhat. A xilo lnak , toluolnak, b en zin n ek  tisz 
tán n incs ilyen  hatása, de gyakran szennyezettek  b en zo l
lal, ezért az ezeket tartalm azó hígító- és o ld ószerek  ese 
tén is gon do ln i kell erre a lehetőségre és tisztázn i kell az 
esetleges szennyezés tényét és m értékét (17 ,18 ).

A z alifás (nyílt szén lán cú ) szén h id rogének  h a lo g é
n ezett szárm azékai közü l elsősorban  a n ég yvegyérté-  
kűekre (széntetrak lorid , tetrak lóretilén , k loro form ) a 
n eu rotox ic itáson  k ívül a hepatotoxicitas je llem ző . Az 
általuk okozott m ájkárosodásnak  sp ecifiku s k lin ikai 
és /v a g y  h iszto lóg ia i ism érve n incs (bár a zs íros elfajulás 
b izon yos fok ig  je llegzetes), íg y  a d iagnózis csak  a m áj
b etegségek  egyéb ism ert okainak (a lk oh o lfogyasztás, 
g yógyszerszed és, v íru sin fek ció , au to im m un folyam at, 
ob esita s, d iabetes okozta  zsírm áj stb.) k izárása  és ter
m észetesen  az exp ozíc ió  igazolása  útján leh etség es . E gy  
vagy  több  egyéb  ok  eg y id ejű  fennállása esetén  a k ó r
ism e csak  v a ló sz ín ű ség i lehet, és a fog la lk ozási e x p o z í
ció  csak  részokként szerep eltethető , a b eje len tés in d o 
koltsága egyed ileg  b írá lan d ó el. M ind en esetre a fo g 
la lkozás eredetű  m ájbetegségek  d ifferen ciá ld iagn osz
tikája, szakvélem én yezése napjaink egy ik  legn eh ezeb b  
és gyakoriságban  n övek ed ő  k lin ikai fo g la lk o zá s-eg ész
ség ü g y i problém áját k ép ezi, főként az a lk o h o lfo g y a sz
tás és a h ep atitis B- és C -vírus fertőzések  elterjed tsége  
m iatt.

A gyakoriságban harm adik  (egyes években  m ásodik)  
helyen  az örökzöld  ólom m érgezés áll, am elyről a lap  
hasábjain  az utóbbi években  több közlem ény (3 ,6 ,9 ,1 2 )  
jelent m eg, ezért részletes ism ertetése itt feleslegesnek  
látszik.

1334



A leglátványosabb csökkenést a légzőszervek  p orb e
tegségei (13) mutatják, főként a h ig ién és v iszonyok  javu
lásának és a szűrővizsgálatoknak k öszön h etően .

A szénkénegm érgezés friss esetei -  a viscosagyártás 
visszaszoru ltával -  szintén  eltűntek a palettáról.

N övényvédőszer okozta foglalkozási eredetű tartós 
egészségkárosodással -  m ióta  az idült hatású  h alogéne
zett szénhidrogéneket felváltották az akut hatású szerves 
foszforsavészterek -  csak szórványos esetek  form ájában  
találkozunk. U tóbbiak kedvelt su icid  szerré váltak, szak
szerűtlen  tárolásuk véletlen  m érgezéseket is okoz, a 
foglalkozási m érgezéseket a b io lóg ia i m onitorozás (ko- 
lineszteráz-aktivitás m eghatározás a vérben) jórészt 
m egelőzh etővé teszi.

D ekom pressziós aeropathia (keszon  betegség) friss 
eseteivel -  m ivel túlnyom ás alatt végzett m unka jelenleg  
nem  folyik  hazánkban -  csak szórványként, egy-egy  b ú 
várnál találkozunk. D efekt-állapotú osteoarthropathiás 
keszon-m unkások  (1 4 -1 6 ) jelentkeznek  időnként pana
szaik fokozódása m iatt, vagy rokkantság felülvizsgálat 
céljából végzett kontrollvizsgálat kapcsán.

A foglalkozási eredetű bőrbetegségek  -  am elyek az 
esetek  többségében  irritatív contact vagy  allergiás der- 
m atitisek , esetleg pyoderm ák -  d iagnosztizá lása  és keze
lése az esetek  döntő többségében  am bulanter történik. 
O sztályos felvételre akkor kerül sor, ha az allergiás bőr
próbák elvégzése kockázatosnak ígérkezik  vagy  a több
napos leolvasás a beteg lakhelyének távolsága miatt ü t
k özn e nehézségbe. U gyancsak hospitalizációra kerül sor, 
ha a bőrelváltozás b elgyógyászati (gastrointestinalis, au
to im m un) eredetének gyanúja m erül fel.

A szén -m onoxid  m érgezések  többnyire balesetsze- 
rűen, üzem zavarok vagy azok elhárítása kapcsán követ
keznek be. Toxikus hatása, a m érgezés klinikai képe 
k özism ert (17,18).

A fém ek közül az ó lm on  kívül főként a higany, a m an
gán, a króm  (főleg a hat vegyértékű) és a kadm ium  jelen 
tős foglalkozás-egészségügyi szem pontból. M anifeszt 
m érgezés az utóbbi években nem  fordult elő , csak foko
zott expozíció . K linikailag a higany az idegrendszert és a 
vesét károsítja, a m angán idült hatása a Parkinson-kórra  
em lékeztető  kórképet okoz, a króm  iritatív, szenzib ilizáló  
és carcinogen  hatású, a kadm ium  nephrotoxicus. Emlí- 
tésrem éltó  m ég a cink  és réz porának belégzésekor fel
lépő cink- vagy öntőláz (17 ,18).

A sugárártalm ak az O rszágos Sugárbiológiai és Su
gáregészségügyi Intézet kom petenciájába tartoznak. A 
táblázatokban szereplő esetek  a régebbi gyakorlatot tük
rözik, am ikor az OMÜI m ég végzett ilyen  irányú ellenőr
ző vizsgálatokat.

A fluor a csontokban rakódik le, fluorosist okozva (4).
A zaj okozta halláskárosodás m egállapítása  ugyan

csak járóbeteg-rendelésen  történik  az esetek  döntő több
ségében .

Az elektroophtalm iát többnyire szem észek  észlelik  és 
kezelik  ambulanter, oka a m unkavédelm i szabályok m eg
szegése.

A foglalkozási eredetű fertőző betegségeket (5. ábra) 
többnyire fertőző osztályokon  d iagnosztizálják  és keze
lik, az Intézet csak a bejelentés kapcsán bek ü ld ött doku
m entációval találkozik. Az an th rop ozoon osisok  közül a 
L ym e-borreliosis és a kullancsencephalitis főként az er-

5. ábra: A foglalkozási eredetű fertőző betegségek megoszlása 
1996-ban főbb kórformák szerint

dőgazdálkodásban, a tularaem ia állatgondozókon  és v a 
dászokon, a leptosp irosis és az erysipeloid  szin tén  állat- 
gon dozókon  és henteseken fordul elő, á llatgondozók  
betegsége a trichophytiasis és a nodus m ulgentium  is. A 
vírushepatitisek  és a tbc, esetleg  sa lm on ellosis, d ysen te
ria az egészségü gy i dolgozók  körében szokványos (1).

A szakértői tevékenység során egyre gyakrabban  
felm erülő kérdés a daganatos betegségek  összefü ggése a 
foglalkozással, elsősorban  esetleges kém iai carcinogen  
expozícióval (5). Ennek legrégebben ism ert, k lasszikus  
példája a kém ényseprők  borék-rákja volt. Az ok i ö ssz e 
függés reális lehetősége főként a 2/A csoportba tartozó  
anyagok exp ozíciója  esetén vethető fel, am elyek carcino
gen  hatása hum án  vonatkozásban is igazolt. A 2/B cso 
portba sorolt kem ikáliák  esetében  a tum orkeltő hatás ed 
dig csak állatkísérletek során nyert igazolást kétséget 
kizáróan. Az egyes anyagok által okozható tum orok  szer
v i lokalizációja is jellem ző lehet.

Ismert és elfogadott pl. a radioaktív érceket felszínre 
hozó bányászok (pl. hazánkban a nem régen bezárt M e
cseki Uránbánya dolgozói) tüdőrákja, az anilinszárm azé- 
kokkal dolgozók  hólyagrákja, a vinilkorid expozícióban  
dolgozók angiosarcom ája a m ájban stb. Az azbesztszálak  
nem csak a tüdőben, hanem  m ás szervekbe (pl. epehólyag) 
eljutva is indukálhatnak rosszindulatú daganatokat. Jel
lem ző a kém iai carcinogenek okozta m alignom ákra a több  
évtizedes latenciaidő. Bonyolítja a kérdést, h ogy  a kém iai 
carcinogen tényezők ritkán hatnak egym agukban, rend
szerint egym ással vagy nonprofesszionális tényezőkkel (pl. 
dohányzás) kom binálódnak, így a kizárólagosan foglal
kozási eredetűnek ítélhető daganatos elváltozások v iszony
lag ritkák (19). M indenesetre m inden m alignus elváltozás 
esetén indokolt esetleges professzionális tényezők után ku
tatni az anam nézisben. Ezek kimutatása ugyanis pozitív  
esetben legalább a betegség hátrányos anyagi következm é
nyeinek enyhítésében esetleg segítséget nyújthat.

N em i m egoszlás tek intetében a foglalkozási ártalm ak  
terén hazánkban a férfiak dom inanciája tapasztalható.
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Pl. 1995-ben a bejelentett foglalkozási betegek 76, a fok o
zott exp ozíciós esetek 83% -a a férfi nem hez tartozott (1).

A 2. táblázatban szereplő „Tengiz” megjelölés alatt a Ka
zahsztánban magyar részvétellel létesült olajfinom ító ép ít
kezésén dolgozó és m egbetegedett m unkások szerepelnek. 
Híre kelt ugyanis annak, h ogy  az ott uralkodó -  valóban  
em bert próbáló -  körülm ények (szélsőséges hőm érsékleti 
viszonyok, félsivatagos, m ocsaras környezet, hom okviha
rok, összezártság) következtében speciális betegségek ala
kulnak ki, amelyek így foglalkozási ártalomnak m inősül
nek. Speciális kórokként többek között -  a m ocsarakban  
látható lidércfények alapján -  különböző „kigőzölgéseket”, 
az olajfinom ító m űködése közben keletkező vegyszergá
zokat, a bajkonuri rakétakilövő bázis relatív közelsége alap
ján radioaktív sugárzást, az ország primitív higiénés v iszo 
nyai alapján különböző fertőzéseket tételeztek fel. Az ott 
megfordultak gyakorlatilag m inden m egbetegedésüket erre 
igyekeztek visszavezetni. H asonló -  főleg az ott dolgozók ál
lítólagos fokozott halálozásáért felelős radioaktív sugárzás
ról szóló -  híresztelések keltek szárnyra az orenburgi olaj
vezetéket építők körében is. A panaszok és kárigények nyo
m án indult környezeti, h igiénés, klinikai és statisztikai 
elem zések azonban kétséget kizáróan bizonyították, hogy  a 
jelzett munkahelyekre specifikus kórkép nem  létezik.

A foglalkozási betegségek therápiája

A foglalkozási betegségek  ok i kezelése tulajdonképpen  a 
b etegséget kiváltó tényezők, a foglalkozási exp ozíció  k i
iktatása vagy legalábbis m értékének  csökkentése. N ap
jainkban ez fokozott körü ltekintést igényel a m un kan él
kü liség  fenyegetése m iatt. A z expozícióból való  k iem elés  
m ind en  esetben -  a szociá lis  körülm ényeket is m érlegelő  
-  egyén i elbírálást igényel.

Specifikus kezelése csak a keszonbetegségnek (gyógy- 
zsilip) és néhány m érgezésnek van. Ilyen a kelátképző sze
rek (CaNa2EDTA, penicillam in, Dicaptol) adása nehézfé
m ek (ólom , higany) okozta m érgezésekben, atropin kezelés 
a kolineszteráz-gátló szerves foszforsavm érgezésben, anti- 
dotum ok adása néhány egyéb heveny m érgezésben (17,18).

A foglalkozási b etegségek  többségének  k ezelése  
egyébként nem  tér el a m ás okokból létrejött analóg b e 
tegségek  kezelésétől.

A foglalkozási betegségek prognózisa

A z idült jellegű foglalkozási betegségek  (szilikózis, az- 
b esztózis, vibrációs ártalm ak, keszon-osteoarthropath ia , 
zaj okozta halláskárosodás stb.) prognózisa quo ad san a
tionem  kedvezőtlen. N em  k is részük a m unkavégző-ké
pességet, m unkaalkalm asságot is tartósan negatív irány
ban befolyásolja, rokkantsághoz, idő előtti halálozáshoz  
is vezethetnek. A m érgezések  prognózisát az esetleges  
defektállapot sú lyossága határozza m eg.

A foglalkozási betegségek megelőzése

A foglalkozási betegségek  eg y  részének idült jellege, k ed 
vezőtlen  prognózisa is a m egelőzés fontosságát húzza  
alá. A m egelőzés eszk öze i k özü l csak a m unkaalkalm as

sági vizsgálatokkal foglalkozunk. A szakszerű és ered
m ényes m unkaalkalm assági vizsgálathoz nem  elegendő a 
foglalkozás (m unkakör) m egnevezésének  ism erete, m ert 
ez egym agában sem m itm ondó, sőt adott esetben m egté
vesztő is lehet. A közelm últban alig több m int fél év lefor
gása alatt hét olyan esetet észleltünk, -  anélkül, hogy  
„vadásztunk” volna rájuk -  am elyek kapcsán a tényleges 
m unkaköri expozíció h iányos ism erete téves kórism éhez 
és/vagy helytelen m unkaalkalm assági elbíráláshoz vezetett 
(11). Ez arra figyelm eztet, h ogy  a m unkaalkalm asság el
bírálásakor részletesen tisztázni kell az adott m unkaköri 
m egnevezéshez tartozó tényleges m unkatevékenységet és 
az általa jelentett expozíció(ka)t. Ism ernünk kell ezen kívül 
a jelölt betegségi anam nézisét, aktuális egészségi állapotát, 
sőt esetleges káros szenvedélyeit is ahhoz, h ogy  alkalm as
ságáról korrekt ítéletet alkothassunk. Term észetes pl., hogy  
m ájbeteget vagy rendszeres alkoholfogyasztót nem  enged
hetünk hepatotoxikus, érbeteget vibrációs, erős dohányost 
vagy légzőszervi beteget por-expozícióba.

A fenti alapelvek figyelm en  kívül hagyása a m unkaal
kalm asság téves elb írálásához vezethet, am elynek  ered
m énye korai és sú lyos foglalkozási b etegség  k ifejlődése, 
adott esetben  m egrokkanás lehet. Ez nem csak  le lk iis
m ereti problém át, de kellem etlen  jog i következm ényeket 
is jelenthet a m unkaalkalm asságot tévesen  elbíráló or
vosra nézve. N em  lehet ugyanis k étségü nk  afelől, h ogy  
kártérítési per esetén  a m unkáltató a fele lősséget az al
kalm assági vizsgálatot végző  orvosra igyekszik  hárítani.

IRODALOM: 1. Az 1996. évi foglalkozási megbetegedések (mér
gezések) és fokozott expozíciós esetek szakmai értékelése a beje
lentett adatok alapján. OMÜI, Budapest, 1997. márc. 2. -  2. Fifty 
facts from the WHO report 1997. Magyar Orvos, 1995,5,11. -  3. 
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HUMAGLOBIN
Intravénásán alkalmazható, vírusinaktlvált, liofllizált humán Immunglobulin

• Hazai antigének 
legjobb felismerője
(tartalmazza a Magyarországon 
előforduló leggyakoribb vírusok, 
baktériumok, gombák antigénje 
elleni antitesteket)

• Hazai önkéntes véradásból 
származó - HBsAg,

- anti-HIV-1, anti-HIV-2, 
- anti-HCV-re szűrt plazma

• Több, mint szubsztitúció, 
közvetlen
immunológiai hatás
(Fab hatás, opszonizáló hatás, 
komplement natás)

• Tartós jelenlét

• Vírusinaktiváció 
hőkezeléssel

• Víruseltávolítás 
a tisztítás során

További információval rendelkezésre áll a HUMAN Rt. Gyógyszerismertető Osztálya, 1107 Budapest, Szállás u. 5. Telefon/fax: 262-7772



trimebutin

Irritabilis
Colon

Syndroma
Hypermotilitás Hypomotilitás

M indkét típusú  
m otilitási zavar  
norm alizálására

Jouveinal Laboratoires 
Franciaország

PDP Pharma Kft. 
Bővebb információk: 

Tel: 213-2072 
Fax: 201-8502

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

Török László dr., Mari Béla dr., Fórizs Anna dr., Tápai Mária dr. és Ócsai Henriette dr.
Bács-K iskun m egyei Ö nkorm ányzat K órház-R endelőintézet, Kecskem ét, Bőrgyógyászat 
(osztályvezető  főorvos: T örök László dr.)

A szerzők olyan új „nyiroktérképezési" módszerről szá
molnak be (patent kék festés), amellyel fel lehet keresni 
azt a regionális nyirokcsomót (szentinel nyirokcsomó), 
amely az első metastasis helye. Tizenötből tizennégy 
betegben sikerült a sentinel nyirokcsomót identifikálni, 
közülük ötben volt áttét, ezen ötből háromban csak 
magában a szentinel nyirokcsomóban találtak áttétet. A 
„nyiroktérképezéssel" felkeresett és eltávolított szentinel 
nyirokcsomó vizsgálatnak nemcsak a betegség stádi
umának a meghatározásában, hanem a profilaktikus 
nyirokcsomó-dissectio indikációjának felállításában is je
lentőséget tulajdonítanak.

Kulcsszavak: melanoma malignum, szentinel nyirokcsomó, pro
filaktikus blokkdissectio

M inden m elanom ával foglalkozó szerző egyetért abban, 
h ogy  a k lin ikai Il-es stádium ban a tum orosán  m egn a
gyobbodott, tapintható regionális nyirokcsom ókat el kell 
távolítani (terápiás n y irok csom ó-d issectio  -  TLND) 
(17). Ezzel szem ben  az u tóbbi évtizedek egy ik  legvitatot
tabb kérdése az volt, hogy  a nem  tapintható, vagy  a k lini- 
kailag norm álisnak  tűnő nyirokcsom ók eltávolítása pri
m er m elanom ánál (elektív  n y irok csom ó-d issectio  -  
ELND) m eghosszabbítja-e a betegek túlélését. Az ELND-t 
ellen zők  legfontosabb  érvei a következők voltak: 1. Az 
edd igi két prospektiv tanulm ány (W H O  M elanom a  
Group és a M ayo Klinika tanulm ánya) nem  tudott pozitív  
hatást k im utatni a túlélésre nézve. 2. A m elan om a direkt, 
haem atogen  úton  ad m etastasist. 3. A profilaktikusan  
eltávolított nyirokcsom ókban  a tum orvastagságtól füg
gően  átlagosan csak 20-30% -ban lehetett m etastasist 
kim utatni. 4. A b lock d issectiók  nem  m entesek  a szövőd 
m ényektől. 5. A szervezet im m unválaszának m egzava
rása. Ezzel szem ben  az ELND-t tám ogatók a k övetkezők
re hivatkoztak: l .A  m elanom a áttétképződése nagyobb
részt először a regionális nyirokcsom ókban  történ ik, így  
az ELND a betegek  életét m eghosszabbíthatja. 2. A m ik
roszkópos m etastasisok  eltávolítása esetén  a prognózis  
jobb, m int ugyanez a tum orosán  m egn agyobb odott nyi
rokcsom ók  esetében . 3. Kevesebb a m űtéti szövődm ény, 
m int a TL N D -esetében. 4. Újabban a progn ózis javulását 
találták a betegek  egy  részében  (az 1 ,5 -4 ,0  m m  vas
tagságú, n em  kifekélyesedett prim er tum oroknál). 5. Az 
ELND adekvát staginget és így  jobb p rognosztikai infor
m ációt ad (3 ,5 -7 ,1 1 ,1 5 -1 8 ) .

A fentiekből következik  az a m egállapítás, h o g y  olyan  
m ódszer lenn e k ívánatos, am ellyel előre m eg lehetne

Orvosi Hetilap 1998,139 (22), 1339-1341.

Examination of sentinel lymph node in melanoma 
malignum. The authors report about a new „lymphatic
mapping" method (by means of patent blue staining) by 
which it is able to detect regional (sentinel) lymph node, 
into which the first metastasis is occured. Experiences 
were made known with 15 patients. The by „lymphatic 
mapping" detected and removed sentinel lymph node 
has an, important role not only in determination of sta
ging, but also in indication of prophylactic block-dissec
tion, too.

Key words: malignant melanoma-, sentinel lymph node, pro
phylactic block-dissection

m ondani, h o g y  m ely  betegeknek  van n yirok csom ó-m e-  
tastasisa, k ik  tartoznak abba a 20-30% -ba, akik profitá l
hatnak az ELND-ből. Időközben  ism ertté vált, h o g y  a 
nyirokcsom ó-m etastatizá lódás nem  véletlenszerűen  tör
ténik. Az áttét először rendszerint a m elanom ához le g k ö 
zelebb lévő tájéki nyirokcsom óban, az ún. őrszem  n y i
rokcsom óban  (szentinel nyirokcsom ó) alakul ki, és csak  
később  terjed át a többire. Morton volt az első, aki v i
szonylag egyszerű  m ódszerrel (patentkék festés) fel tu d 
ta keresni a daganat regionális (szentinel) n y irok csom ó
ját. N agyszám ú betegen  végzett intraoperativ és p ostop e-  
ratív szövettan i vizsgálattal következtetn i tudott a sz en 
tinel ny irokcsom ó állapotából a többi nyirokcsom ó ér in 
tettségére (1 3 ,1 4 ) . D olgozatunkban  első tapasztalataink  
alapján a szen tin el nyirokcsom ó patentkék festéssel v ég 
zett identifikálásról és annak szövettan i vizsgálatának je 
len tőségérő l szám olunk  be.

Betegek és módszer
Tizenhat olyan melanomás beteg került vizsgálatra, akiknél a 
tumorvastagság >1,5 mm, illetve másutt a primer tumor ina- 
dekvát eltávolítása történt. A patentkék allergia kizárása céljá
ból minden betegnél először prick és intracután próbákat vé
geztünk. A vizsgált 16 betegből egyben találtunk patentkék al
lergiát, így a további vizsgálatok 15 betegre terjedtek ki. A nyi- 
rokdrenázs szempontjából az ambivalens régiókban lokalizá
lódó melanomáknál a drenáló régió meghatározása céljából 
preoperatív lymphoszcintigráfia történt (19).

A műtőasztalon a primer tumor vagy annak hege köré tu- 
berkulin tűvel 0,5-1,0 ml patentkék oldatot adtunk intracutan 
(2,5%-os Patentblau V). A hónalji, illetve lágyéki blokkdissec- 
tiónak megfelelő metszésből a tumorhoz közelebb lévő oldalról
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lebenyt emeltünk fel. A gondos preparálás mellett felkerestük a 
kékre festődött afferens nyirokereket. A végtag distalis részébe 
beadott festék mintegy 10-15 perc múlva jelent meg a tájéki 
nyirokutakban. A megfestődött nyirokértől felkerestük az első 
kékre festődő nyirokcsomót, és azt eltávolítottuk. Ezután elvé
geztük a blokkdissectiót. Ha nem észleltünk festődést, abban az 
esetben a hagyományos módon végeztük el a blokkdissectiót.

A szövettani vizsgálatok utólag paraffinba beágyazott met
szeteken történtek, mind a szentinel nyirokcsomóból, mind a 
blokkdissectiós anyagból. A hemotoxilin-eozin festéssel nega
tívnak bizonyult nyirokcsomók esetén S-100 és HMB 45 mo- 
noklonalis antitesttel is történt vizsgálat.

1. táblázat: A blokkdissectio helyét, a szentinel nyirokcsomó, 
valamint a blokkdissectióval eltávolított nyirokcsomók szövettani 
vizsgálatának eredménye

Sorszám Blokkdissectio
helye

Szentinel 
nyirokcsomó 

száma szövettana

Blokkdissectio
szövettana

1. hónalj 1 negatív negatív
2. hónalj I negatív negatív
3. lágyék 2 pozitív pozitív
4. hónalj 1 pozitív negatív
5. lágyék 1 pozitív negatív
6. lágyék 1 negatív pozitív
7. lágyék 1 negatív negatív
8. hónalj 1 negatív negatív
9. hónalj nem festődött pozitív

10. lágyék 2 negatív negatív
11. lágyék 1 pozitív pozitív
12. hónalj 1 pozitív negatív
13. hónalj 1 negatív negatív
14. lágyék 2 negatív negatív
15. hónalj 1 negatív negatív

1. ábra: Részben kipreparált szentinel nyirokcsomó az afferens 
nyirokérrel

Eredmények

A b lokk d issectio  helyét, a szen tin el nyirokcsom ó, vala
m in t a b lokkdissectióval eltávolított nyirokcsom ók sz ö 
vettani vizsgálatának eredm ényét táblázatban tüntettük  
fel (1. táblázat). M int látható, a 15 esetből 14-ben sikerült 
a szen tin el n y irok csom ót m eghatároznunk (3 esetben  
két szen tin el n y irokcsom ót is találtunk). Kilenc betegben  
a szen tin el nyirokcsom ókban  nem  sikerült áttétet k im u 
tatnunk, m íg  öt betegb en  v iszon t p ozitív  volt a szövettan . 
K özülük két betegb en  m in d  a szen tin el n y irokcsom ók
ban, m ind  ped ig  a b lokkdissectióban  találtunk áttétet, 
m íg három  b etegben  csak a szen tin el nyirokcsom óban  
volt áttét. A 14 b lokk d issectio  során egyszer fordult elő , 
h ogy  a b lokk p ozitív  volt, a szen tin el nyirokcsom ó ped ig  
negatív  f i .  ábra).

A nyirokérfestéssel kapcsolatban  patentkék allergiát 
egy  esetben  észleltünk. A b etegek  24 óráig kékes sz ínű  v i
zeletet ürítettek és egy  esetben  az injekció helyén hetek ig  
fennálló  kék elszíneződ ést láttunk.

Megbeszélés

A drenáló nyirokutak és a regionális nyirokcsom ók  
tanulm ányozása m elanom ás betegeken  (lym phatic m ap 
p ing) a 70-es évek végén  k ezd őd ött a lym phoszcin tigrá-  
fia bevezetésével. Ezel a m ódszerrel a feji, nyaki és a 
törzsi régiókban, fő leg  a nyirokelfolyás szem pontjából 
am bivalens területeken, egzakt m ód on  m eg lehet á llap í
tani a drenáló régiót (8 ,1 9 ). A következő, a m elanom a se
bészi kezelését szinte forradalm asító vizsgálat k id o lgo
zása Morton n evéhez fűződik . Ő a nyirokutak és a n y i
rokcsom ók intraoperativ festésével m ár az adott m ela
nom ás bőrterület drenáló, konkrét nyirokcsom ót (szen 
tinel n yirokcsom ó) az esetek  80-90% -ában  identifikáln i 
tudta. A több száz b etegen  végzett vizsgálatok  igazolták, 
h ogy a m elanom a lym ph ogén  m etastasisa először leg 
gyakrabban a régió szen tin el nyirokcsom ójában jelen ik  
m eg. íg y  a szövettan ilag negatív szen tinel nyirokcsom ó  
nagy va lósz ín űséggel kizárja a régió többi n y irokcso
m óinak  tum oros érin tettségét. A regionális m etastasisok  
az esetek  kétharm ad részéb en  csak  a szen tin el n y irok 
csom ób an  voltak  k im utathatók . A több i tájéki n y irok 
csom ób an  m in tegy  20% -ban lehetett áttétet találn i (4, 
10) .

Saját esete in k b en  eg y  k iv éte lle l m i is id en tifik á ln i 
tud tu k  a szen tin e l n y irok csom ót. A lágyékhajlatban  
rend szerin t könnyebb  volt annak  felkeresése, m int a 
hónaljban . A patentkék  m ó d szer  begyak orlásáh oz  
legalább  10 b etegen  szerzett tapaszta latot tartunk  
szü k ségesn ek . V izsgálatunkban  talált nagyobb  arányú  
szen tin e l n y irok csom ó  p o z itiv itá s  m agyarázata a b e 
teganyagunkban  szerep lő  több , n agy  rizikójú  m ela n o 
m a (vastagabb  m elan om ák , inadekvát e lőző  kezelés, 
p o ly p o id  m elan om ák  n agyobb  szám a). N egatív  sz e n 
tin e l n y irok csom ó  m ellett csak  eg y  a lkalom m al é sz le l
tün k  p o z itív  b lokk ot, am elyet a k ezd eti tapaszta lat
lanság  ok ozhatott. A 14 esetb ő l 3 -ban  csak  a szen tin e l  
n y irok csom ó  b izon yu lt p ozitívn ak . A patentkék  festést  
jó l e lsajátítható , k ö ltség k ím élő  m ód szern ek  tartjuk a 
szen tin el n y irok csom ó  felk eresésére, illetve annak to 
vábbi vizsgálatára.
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A patentkék festékkel végzett „nyirokér-térképezésnek” 
azonban látnunk kell nehézségét és korlátáit is: 1. Még meg
felelő sebészi gyakorlat mellett is csak az esetek 80-90%-ában 
lehetséges a szentinel nyirokcsomó identifikálása és nem telje
sen kizárt, hogy a mélyebb rétegekben még lehet kékre festődő 
nyirokcsomót találni. 2. Viszonylag nagy metszés szükséges a 
szentinel nyirokcsomóhoz vezető afferens nyirokutak felkere
séséhez. 3. Az intraoperativ fagyasztott metszetből időigényes a 
hematoxilin-eozin, S-100, HMB 45 festések elvégzése és mik
roszkópos metastasisok megkeresése nem kis terhet jelent a 
patológusnak.

Ezért a patentkék m ód szert kom binálják a preopera- 
tív lym phoszcin tigráfiával, am ellyel m ár a patentkék  
beadása előtt következtetn i lehet a szen tinel nyirokcso
m ó helyére. Leírtak olyan intraoperativ lym phoszcin ti- 
gráfiás eljárást is, am ellyel patentkék festés nélkül is 
identifikálható a szen tin el nyirokcsom ó. (Ezekkel a m ó 
dosításokkal a szen tinel nyirokcsom ót 95% -os arányban  
tudták felkeresni) (1, 2, 9). Legújabban azt az eljárást 
lehet ajánlani, ahol az első  ü lésben csak a szen tin el n y i
rokcsom ó biopsiáját végzik  el (akár am bulanter), és a 
nyirokcsom ó szövettan i feldolgozása a hagyom ányos 
úton történ ik  (12). Ha a szen tin el nyirokcsom ó pozitív, 
akkor kerül sor m ásod ik  ü lésben  a b lokkdissectió  k iv i
telezésére. V alószínűleg ez a kétlépcsős m odell fogja a 
jövő  útját jelenteni, am elynél a patológus ideális felté
telek m ellett alkothat vélem én yt a szentinel nyirokcsom ó  
állapotáról.

Ö szefoglalva el lehet m ondani, hogy  a ny irok csom ó
térképezéssel és a szen tin el nyirokcsom ó eltávolításával 
új éra k ezdődött a m elan om a sebészetében. (A m ódszer  
kiterjesztése folyam atban van m ás daganatokra is, így  
em lő- és vulvacarcinom ára). Jól kontrollált v izsgálatok
nak kell azonban eldön ten i azt, hogy  a szen tin el nyirok
csom ó b iopsia alapján elvégzett b lokkdissectióval m eny
nyiben lehet hosszabb tú lélést b iztosítani a betegeknek, 
m int a hagyom ányos, széles lokális excisióval. Ezen v iz s
gálatok lezáródásáig a m ódszer alkalm asnak bizonyul a 
betegség  stádium ának (staging) m eghatározására.
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Helyreigazítás
„A docetaxel hatása rosszindulatú daganatokban”  [OH, 1998. 139 (15), 867-872] c. közleményem 4. táblázata -  sajnálatos 
tévedés folytán -  utólagos helyreigazításra szorul. Az itt felsorolt kezelési eredmények ugyanis részben előkezelt, részben 
kezeletlen áttétes emlőrákos betegektől származnak, akik reagálási esélye természetesen nem azonos. A felsorolt gyógyszerek 
hatékonyságának végleges megítélése ezért csak a randomizált összehasonlító vizsgálatok eredményeinek közzététele után 
lehetséges. Erre pedig még várni kell.
Az Olvasó elnézését kérem a tévesen értelmezhető táblázat ismertetéséért.

Eckhardt Sándor dr.
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ÚJABB TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK

Az akut pancreatitist kísérő necrosisok kezelése 
„nyitott has" módszerével

Farkas Sándor dr.1, Nádudvari Piroska dr.2,Tóth Jenő dr.',Tunyogi-Csapó Ilona dr.2 
és Vezsenyi Károly dr.2
SiófokV áros K órház-R endelőintézete, Sebészeti O sztály (osztályvezető  főorvos: Farkas Sándor dr.)1 
K özponti A naesthesio lóg ia i és Intenzív Terápiás O sztály (osztályvezető  főorvos: V ezsenyi Károly dr.)2

A szerzők 11 akut pancreatitisben szenvedő betegen al
kalmaztak nyitott kezelést a necroticus szövetek eliminá
lására. A kezelés eredményeként 9 betegük meggyó
gyult, két beteget befolyásolhatatlan többszervi elégte
lenség következtében elvesztettek. Ismertetik az eljárás 
indikációját, technikáját, valamint a kezelés során fellé
pett szövődményeket. Tapasztalataik alapján az a véle
ményük, hogy a megfelelő javallat alapján végzett nyi
tott kezelés megbízható eljárás az akut pancreatitis késői 
szövődményeinek kivédésére, illetve azok kezelésére.

Kulcsszavak: akut pancreatitis, necrosis, nyitott has, indikáció, 
szövődmények

Az akut pancreatitis halálozásáért jórészt a k éső i szep 
tikus szövődm ények  teh etők  fele lőssé (21 ,25). A sebészi 
beavatkozások célja ezen  k éső i kom plikációk  k ik ü szöb ö
lése. A szep tikus góc m elegágyaként szolgáló elhalt szö 
vetek elim inálásának  egy ik  m ódszere a „nyitott has” m el
lett végzett ism ételt necrectom ia  (5 ,8 ,1 2 ,1 3 ,1 5 ,2 2 ,3 2 ) .

Beteganyag és módszer
A Siófoki Kórház Sebészeti-, illetve Központi Anaesthesiológiai 
és Intenzív Terápiás Osztályain 1984. január 1. és 1995. decem
ber 31. között 189 beteget (130 férfit és 59 nőt) kezeltünk akut 
pancreatitis miatt. Kóroki tényezőként 102 betegben (53,9%) 
szerepelt rendszeres alkoholfogyasztás, 51 betegben (26,9%) 
epekőbetegség, 36 betegünkön (19,2%) egyéb okok vezettek a 
kórkép kialakulásához. A diagnózis felállításában az ismert 
klinikai és laboratóriumi adatokra, valamint a hasi ultrahang- 
vizsgálatra támaszkodtunk. CT-vizsgálatot csak az előbbi mód
szerekkel felállított diagnózis megerősítésére, a necrosis kiter
jedésének megítélésére, illetve a kórlefolyás nyomon követésére 
alkalmaztunk. Három betegünkben az előbbi vizsgálatokkal 
nem sikerült tisztáznunk az akut hasi katasztrófa okát, ezért di
agnosztikus laparotomiára került sor, ami igazolta az akut pan
creatitist.

A diagnózis felállítását követően primeren konzervatív 
kezelést kezdtünk, az általánosan elfogadott (4, 12, 17, 24, 29) 
gyakorlatnak megfelelően. Tisztázatlan diagnózis esetén, illetve 
na a beteg állapota intenzív konzervatív kezelés ellenére rom
lott -  különösképpen, ha a szepszis klinikai tünetei jelentkeztek 
-  műtétet végeztünk. A műtéti javallat felállításában mindig a 
klinikai kép volt a döntő, a képalkotó eljárásokkal nyert adatok 
önmagukban nem jelentettek műtéti indikációt. Az esetleges 
infekció direkt igazolására percutan punkciót, illetve bakterio
lógiai vizsgálatot (6) nem végeztünk. A fenti elvek alapján 56 
betegünkben (29,6%) került sor műtétre.

Technikai leírás: A hasüreget felső haránt metszésből nyit
juk meg, amit a necrosis kiterjedésének függvényében szükség

Orvosi Hetilap 1998,139 (22), 1343-1346.

„Open Abdomen" in treatment of necrosis in acute 
pancreatitis. Eleven cases of acute necrotic pancreatitis 
had been treated by „open abdomen" at the author's 
departments. Nine patients survived, but 2 patients had 
been lost in MOF. Indication, technics and complications 
are discussed. The author's opinion is, that -  on the basis 
of a suitable indication -  „open abdomen" is a good 
method in the treatment of the necrosis in acute pancre
atitis.

Key words: acute pancreatitis, necrosis, open abdomen, indica
tion, complications

szerint kiterjesztünk. Exploráció után az esetleges folyadék- 
gyülemekből, illetve az elhalt szövetekből bakteriológiai mintát 
veszünk. Az egyértelműen necroticus területeket kitakarítjuk. 
Véglegesen megoldjuk az esetleges epekőbetegséget. A műtéti 
területet fiziológiás sóoldattal, illetve 1%-os hidrogén-peroxid- 
oldattal alaposan átöblítjük. A műtét befejezéseként a hasüreg
ben dréneket hagyunk vissza, és a postoperativ szakban koráb
bi gyakorlatunknak megfelelően (9) tartós öblítődrenázst al
kalmazunk.

Ha műtétnél olyan kiterjedt szövetelhalást észlelünk a pan- 
creasban, illetve extrapancreaticusan, amelyet az adott műtét 
során nem tudunk megbízhatóan eltávolítani, és tapasztala
taink alapján a tartós öblítés eredményessége is kétséges, így a 
reoperáció elkerülhetetlennek tűnik, nyitott kezelést válasz
tunk. Ilyenkor a hasüreg zárásától eltekintünk, mindössze 
néhány -  a hasfal valamennyi rétegét átöltő -  varratot helye
zünk be, melyek feszülésmentesen közelítik a sebszéleket, és el
sősorban azt a célt szolgálják, hogy a hasűri zsigerek előesését 
gátló steril celofánfólia a helyén maradjon. Ez a fólia befedi a 
hasüreg sebvonalába eső mintegy 3 -4  harántujjnyi sávját, és 
1-2 cm-rel ér a sebszélek alá, a fali peritoneum mögé. A műtéti 
sebet nedves kötéssel fedjük.

A hasüreg nyitva hagyását követő 24 órában mindenkép
pen, egyébként a ventilatios állapot függvényében gépi lélegez
tetést végzünk. A nyitott kezelés kezdeti időszakában epiduralis 
anaesthesiát alkalmazunk. A műtétet követően előbb 48 órán
ként, később a klinikai állapot függvényében hasűri revíziót 
végzünk. A beavatkozás kezdetben az egész hasüregre kiterjed, 
a későbbiekben viszont csak azokat a területeket vizsgáljuk, 
ahol az előző revízió során kétséges életképességű szöveteket 
hagytunk vissza, illetve ahol a CT-vizsgálat nagyobb kiterje
désű folyadékgyülemet, vagy necrosist mutatott. A beavatko
zást többnyire műtőben és narcosisban végezzük, de az egy
szerű kötéscserére, illetve ha az előző revízió, a klinikai kép és 
CT-lelet birtokában nagyobb necrectomiára nem számíthatunk, 
a hasűri revízióra is a betegágynál kerül sor. A kezelés későbbi 
fázisában a revíziót részben epiduralis anaesthesiában, részben 
érzéstelenítés nélkül hajtjuk végre. Ha a beavatkozás nem jár 
együtt a fali peritoneum irritálásával, illetve a zsigerek vongálá- 
sával, a betegek semmiféle fájdalomra nem panaszkodnak.

1343



Az időszakos revízió része a bakteriológiai mintavétel, a kí
méletes necrectomia, végül a műtéti terület ismételt öblítése, 
majd a nyitott kezelés előbb leírt módon történő folytatása. A 
beteg állapotának fizikális, eszközös és laboratóriumi vizsgála
tokkal történő nyomonkövetése mellett a képalkotó eljárások 
közül CT-vizsgálatot a klinikai állapot függvényében, elsősor
ban szeptikus góc kialakulásának gyanúja esetén végzünk. A 
hasi ultrahangvizsgálat (27) technikai okokból -  nyitott has
üreg, váladékcsorgás miatt -  alig jön szóba. A kezelés része a 
célzott antibiotikus-, valamint adaequat folyadék-elektrolit te
rápia és a gondos ápolás.

A beteg táplálását kezdetben parenteralis úton biztosítjuk, 
de a nyitott kezelés nem jelenti szükségszerűen az enteralis táp
lálás felfüggesztését. Az éber állapotban végzett revíziók után 
20-30 perccel a betegek minden kellemetlen következmény 
nélkül étkezhetnek. Ha a beteg klinikai állapota és laboratóriu
mi értékei javulnak és a megelőző revíziónál nem találtunk 
szeptikus-necroticus gócokat, illetve ilyenek meglétét a CT- 
vizsgálat sem jelezte, a további revízióktól eltekintünk. A nyi
tott sebet előbb granulatiós szövet fedi be, majd az magától be- 
hámosodik. Mivel a nagy sebfelület spontán gyógyulása hosszú 
folyamat, emellett a kialakult hegszövet és hám törékeny-sza- 
kadékony, végül minden esetben hasfali sérv képződik, a seb 
feltisztulása után sor kerülhet a hasfal műtéti reconstructiójá- 
ra, amit egyébként spontán hámosodás után is célszerű elvé
gezni. Az öblítődréneket 1-2 revízió után eltávolítjuk.

Eredmények

N egyvenöt zárt öb lítődrenázzsal kezelt b etegünk  közü l 
10 beteget (22%) vesztettünk el.

N yitott kezelést 11 b etegü nk ben  végeztünk. E seteink  
szám a a vizsgált időszakban akut pancreatitis m iatt fel
vett betegek  5,8%-a, illetve a kórkép miatt operált b ete
gek  20%-a. Betegeink legfon tosabb  adatait az 1-5. táblá
zatban ism ertetjük.

N yitott kezelésben részesü lt betegeink közü l 9 m eg 
gyógyult, két beteget (2/11 =  18,1%) 2-, illetve 6 nappal a 
nyitott kezelés bevezetését követően  elvesztettünk. 
M indkét betegünk halálát befolyásolhatatlan  többszervi 
elégtelenség  okozta. N yitott kezelésre v isszavezethető  
halálos k im enetelű  szövődm én yün k  nem  volt.

1. táblázat: Az akut pancreatitis etiológiája nyitott kezelésben 
részesült betegeinken

Etiológia Esetszám

Alkoholfogyasztás 8
Epekőbetegség 2
Trauma 1
Összesen 11

2. táblázat: A kórkép súlyosságátjelző adatok nyitott 
kezelésben részesült betegeinken

Paraméter Érték

Átlagos életkor: 46 (34-76) év
Ranson (26) pont átlaga: 6,4 (4-8)
APACHE II. (19) pont átlaga: 18,2 (14-22)
Pancreasnecrosis kiterjedése: <30% 2 beteg

>30-50% 5 beteg
50% 4 beteg

Extrapancreatikus necrosis: Valamennyi betegen a vesék
szintje alá terjed (III. Stádium) 
(30)

3. táblázat: Nyitott kezelés jellemző mutatói

Mutató Érték

Nyitott kezelés bevezetése a pancreatitis 
kezdete után átlagosan 

Revíziók száma átlagosan 
Intenzív osztályon töltött idő átlaga 
Gépi lélegeztetés időtartama átlagosan 
EDA időtartama átlagosan

10 (8-15) nap 
10 (6—40) alkalom 
34(10-82) nap 
12 (4-22) nap 
8 (4-20) nap

4. táblázat: Nyitott kezelést kiegészítő műtéteink

Műtét Esetszám

Bal oldali hemipancreatectomia + splenectomia 3
Cholecystectomia + choledochotomia + T-drenázs 2
Coecostomia 1

5. táblázat: Nyitott kezelésre visszavezethető szövődmények 

Szövődmény Esetszám

Haránt vastagbél perforációja (műtéttel zárva) 2
Recidiv duodenumperforáció (spontán gyógyult) 1
Arrosiós vérzés (műtéti haemostasis) 2
Superinfectio 9
Postoperativ hasfali sérv 9

Megbeszélés

Az akut pancreatitis kezelésében  a konzervatív m ód 
szerek  élveznek elsőbbséget, de a késő i szeptikus szövőd 
m ények  elhárításában nem  n élkü lözhetők  a m űtéti b e
avatkozások (4 ,9 ,2 4 ,2 9 ,3 2 ) .  Mivel a necroticus szövetek  
dem arkációsa az akut pancreatitis keletkezésétől eltelt 
idővel arányos, a b iztonságos necrectom ia  érdekében  
célszerű  a m űtétet m inél későbbre halasztani (2, 25). Az 
elhalt szövetek  eltávolítását követő eljárást illetően  több  
m egoldás jön  szóba (8 ,1 3 ,1 4 , 16, 33). Az O rvosi H etilap  
hasábjain  korábban m agunk is beszám oltunk  azokról a 
kedvező tapasztalatainkról, m elyeket a tartós öb lítő- 
drenázs alkalm azásával szereztünk (9). Ezen általánosan  
elfogadott m ódszer m ások által is észlelt (16, 18) korlá
táival és buktatóival nekünk is szem be kellett néznünk. 
Előbbi közlem ényü nk  m egjelenését k övetően  2 beteget 
vesztettü nk  el annak következtében , h ogy  az öblítődré- 
neken át nem  távozott m inden  szep tik u s-n ecroticus sz ö 
vet, eg y  betegen  ped ig  a hasűri drén okozott érarrosiót és 
csillapíthatatlan  vérzést. Utóbbi okok késztettek  arra, 
h ogy  a diffúz gennyes periton itis k ezelésében  általunk is 
sikerrel alkalm azott (10) nyitott kezelést az akut pancre- 
atitissel járó szövetelhalások  ellátásában is bevessük.

A nyitott kezelés előnyei
1. Bármilyen zárt m ódszerrel végzett necrectom ia esetében  
fennáll annak a veszélye, hogy az elégtelenül eliminált, vagy  
újonnan kialakult szeptikus gócok miatt reoperáció válik 
szükségessé. Erre viszont nem egyszer ism ételt laboratóriu
m i, valam int képalkotó vizsgálatok birtokában és napokig  
tartó gyötrődés után, m égis sokszor elkésve kerül sor. N yi
tott m ódszerrel a necroticus szövetek késedelem  nélkül el- 
távolíthatók.
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2. Akut pancreatitisben  az oedem a, bevérzések, kóros 
fo lyadékgyülem ek, valam int b éld isten sio  következtében  
jelentősen  fokozódik  a hasűri nyom ás, am i zárt hasfal 
m ellett az ún. „abdom inalis com partm an syndrom a” (3) 
kialakulásához vezet. Ez közvetlenü l rontja a már egyéb 
ként is károsodott zsigeri vérkeringést, és nagyban h oz
zájárul a pancreatitist k ísérő, alig csillapítható fájdal
m akhoz. N yitott has m ellett m ód  van hasüreg „kitágu
lására”, am it objektíve a sebszélek  egym ástó l történő  
eltávolodása, valam int a fóliába takart belek  protrusioja  
jelez. Egyidejűleg a beteg fájdalm ai a m inim um ra csök
kennek akkor is, ha nem  alkalm azunk epiduralis érzéste
lenítést. A hasűri nyom ásfokozódás elkerülése term észe
tesen  kedvezően  hat a ventilatióra is.

3. V alószínűleg az előbbi m echan izm us alapján ren
deződik  ham arabb a gyom or-bélm űködés, am i lehetővé  
teszi az enteralis táplálás m ielőbb i m egkezdését.

A nyitott kezelés hátrányai
1. A beteg ápolása -  k ü lönösképpen  a h ig ién és rendsza
bályok betartása -  valóban több problém át jelent, azon
ban ezek egy  in tenzív  osztály  átlagos szem élyzetével 
m egodhatóak.

A tiszta tudatú, gépi lélegeztetésre nem  szoruló beteg  
m egfelelő h askötő felhelyezése után nyitott hassal is fel
kelthető, k ü lön ösen  a kezelés későbbi időszakában, am i
kor a belek  előesését nem csak  az általunk alkalm azott 
fólia, hanem  az id őközben  kialakult fibrinletapadások is 
gátolják.

2. A kezelés során  jelentkező vérzések részben az alap
betegségre vezeth etők  vissza  (7), részben  a necrectom ia  
kapcsán bekövetkező érsérülések következm ényei. Ép
pen ezért a d igitokláziát a legnagyobb óvatossággal vé
gezzük, főként a m esoco lon  transversum  területén, ahol 
a necrectom ia után csupán környezetüktől m egfosztott 
erek m aradnak vissza.

Ugyanakkor az utóvérzések  nyitott has m ellett azon
nal észrevehetők, és akár a betegágynál elláthatók.

3. Az irodalm i adatok szerint (8, 20) nyitott kezelés 
során gyakran alakulnak ki sipolyok m ind  a vékony-, 
m int a vastagbélen . A fistu laképződés p ontos oka nem  is
m ert. Enteralis sipo lyok  kialakulására akut pancreatitis
ben nyitott kezelés nélkül is szám ítan i lehet (7, 23), de 
valószínű leg a kezelés m ódja is hozzájárul a szövőd 
m ényhez. A vékonybelek  serosáján kialakult fibrinlepe- 
dék eltávolításának többen (1 ,11 ) nagy fontosságot tulaj
donítanak. A m agunk  részéről e llenezzük  a belek fel
színének agresszív m egtisztítását. Ennek a több, m int 50 
diffúz purulens periton itis nyitott kezelése során sem m i 
hátrányát nem  láttuk, ugyanakkor az irodalm i adatoknál 
lényegesen  kevesebb esetben  észleltünk  sipolyképződést. 
N em  kizárható, h ogy  az intralum ináris felgyülem lő gá
zok a hasűri nyom ásfokozódás elm aradása folytán aka
dálytalanul tágíthatják a belet, és az extrém  d istensio  ve
zet végül is a bélfal perforációjához. Az irodalm i ada
tokkal m egegyezően  (8, 20) az a tapasztalatunk, h ogy  a 
sipolyok egyfe lő l hajlam osak a spontán  záródásra -  
egyik  betegünkön  a duodenum  leszálló  és alsó vízszintes  
szárán kialakult kettős sipo ly  is bezáródott -  m ásfelől a 
kezelés későbbi szakaszában m űtéttel m egoldhatók.

4. Az eredetileg  steril -  beteganyagunkban 60% -  has
üreg, illetve seb felszín fertőződését, m ásrészt a többnyire

bélbaktérium ok által fenntartott gennyedés felülfertőző- 
dését gyakorlatilag nem  lehet k iküszöböln i. U gyanakkor 
eseteinkben  az új baktérium törzs m egjelenése soha nem  
járt együtt a klinikai kép rom lásával.

5. A zsigerek előesését az általunk alkalm azott tech n i
kával m ind ig  sikerült k ivédenünk. A m ások által (2 2 ,3 1 )  
alkalm azott zippzár használatával n incs tapasztalatunk.

6. A nyitott kezelés végeztével a hasfal reconstructiója  
nehézségekbe ütközhet (16), és a kialakuló hasfali sérv 
plasztikai beavatkozásokat tehet szükségessé.

Bár eseteink  szám a m esszem en ő  következtetéseket 
nem  tesz lehetővé, tapasztalataink alapján m egá llap ít
hatjuk, h ogy  az akut pancreatitissel járó, a betegség  végső  
kim enetelét alapvetően  b efo lyáso ló  necrosisok  teráp iá
jában a nyitott kezelésnek létjogosu ltsága van. V álasztott 
esetekben a m ódszer előnyei felülm úlják az eljárásra 
visszavezethető  szövődm ények  kockázatát. A lkalm azását 
v iszont csak azokban az esetekben  javasoljuk, am ikor  
tapasztalataink szerint m ás m ódszerrel nem  várható a 
szep tikus-necroticus gócok  m egbízható szanálása. En
nek m egállapításához -  vagyis a nyitott kezelés in d iká
ciójának felállításához -  nélkü lözhetetlen  a seb ész jár
tassága, józan  ítélőképessége, k özism ert k ifejezéssel a 
„sebészi jud icium ” (28).
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ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK

Orális rehidrációs terápia a hasm enések kezelésében

Dieter, W. Rossboth dr., Hagymási Krisztina dr.1 és Fehér János dr.1,2
Landeskrankenhaus, Klagenfurt, A usztria
Sem m elw eis O rvostudom ányi Egyetem , Budapest, II. Belklinika, (igazgató: Tulassay Zsolt dr.)1 
O rszágos B elgyógyászati Intézet, Budapest (igazgató: Fehér János dr.)2

Az orális rehidrációs terápia számos közlemény szerint 
az elsőként választandó kezelés hasmenésben. A has
menés valamennyi alakjában alkalmazható és helyes 
kivitelezés esetén gyakorlatilag mellékhatásmentes, el
kerülhető a hypernatraemia. Pozitív hatással van a has
menés olyan kisérő jelenségeire, mint a dehidráció, de 
magára a hasmenésre is kedvező a hatása. A jelen mun
ka történeti áttekintést ad az orális rehidrációs terápia 
helyzetéről, foglalkozik a hasmenéses betegségek 
kórélettani alapjaival és epidemiológiai helyzetével. 
Taglalja továbbá a kezelési szokásokat és az orális re
hidrációs folyadék összetételének optimalizálását a hoz
záférhető irodalmi adatok alapján. Költség-haszon elem
zést végez, és a terápia további lehetséges indikációit (je- 
junostomia utáni elektrolitvesztés, rövidbél-szindróma) 
elemzi. Tájékoztat arról, hogy az Egészségügyi Világ- 
szervezet javasolja az orális rehidráló oldat összetételé
nek módosítását. Felhívja a figyelmet arra, hogy szükség 
van az egészségügyi dolgozók szemléletének megváltoz
tatására az orális rehidrációs terápiát illetően.

Kulcsszavak: hasmenés, dehidráció, orális rehidrációs terápia, 
orális rehidrációs folyadék

A z orális rehidrációs terápia évszázadunk orvostu 
dom ányának egy ik  legfontosabb eredm énye (2). Ez v a ló 
ban így van, ha a d iarrhoea óriási m ortalitását tekintjük, 
am ely évenként 4 m illió  áltozatot jelent (13). Ezeknek az 
em bereknek életben  tartása a kezünkben van ezzel az 
egyszerű  terápiás lehetőséggel. A hasm enés főleg a fejlő 
dő országokban követel áldozatot és az áldozatok legn a 
gyobb része gyerek. Az iparosodott országokban is igen  
gyakori a h asm enés, évente a lakosság m integy 10-30% - 
át érinti á tm enetileg . Bár az ŐRT a fejlődő országokban  
m a már széles körben  elterjedt, elfogadottsága a fejlett 
ipari országokban m ég nem  tükrözi az egészséggazda- 
ságilag kívánatos szintet. Feltűnő, h ogy  e kezelési m ód  e l
len tm on d ásos az egészségü gyi d olgozók  között is.

Az ŐRT történ ete legalább 3000 éves m últra tekint 
vissza. Már Sushrata, aki 1000 évvel Krisztus előtt o rv o s
ként m űködött Indiában, hasm enések  kezelésére nagy  
m ennyiségű  m elasz- és sótartalm ú víz fogyasztását java
solta. Ezt k övetően  a különböző idők  és a kü lön böző

Rövidítések: ŐRT = orális rehidrációs terápia; ORF = orális rehidrációs 
folyadék; ESPGAN = European Society for Pediatric Gastroenterology 
and Nutrition -  Európai Gyermek Gasztroenterológai és Táplálkozás- 
tudományi Társaság

Orvosi Hetilap 1998,139 (22), 1349-1354.

Oral rehydration therapy in the treatment of diar- 
rhoeal diseases. Importance of oral rehydration solution 
in the treatment of diarrhoeal diseases in well-known. It 
can be applicated in all types of diarrhoea, practically, 
without any side effects, complications, such hypernat
raemia is avoidable. It has proved to be effective for the 
dehydration, caused by diarrhoea, and for the diarrhoea, 
too. The authors review the position of oralis rehydra
tion liquid in the therapy of diarrhoea, the pathophysio
logy and epidemiology of diarrhoeal diseases. The thera
peutic practices, suitable composition of oral rehydra
tion solution, cost-benefit considerations, further possible 
indications of solution are discussed as well. The authors 
give background information about the modification of 
the composition of oral rehydration solution, recom
mended by the World Health Organization, and call the 
attention to the importance of the alteration of health 
officer's view about the oral rehydration terapy.

Key words: diarrhoea, dehydratio, oral rehydration therapy, 
oral rehydration solution-liquid

kultúrák eltérő rehidrációs oldatok fogyasztását ajánlot
ták. Ilyenek voltak a rizsié, a kókusztej, a répaleves, a 
tyúkhúsleves stb. Sajnos évszázadokon keresztül tartotta  
m agát az a gyakorlat, am ely  a hasm enést étel- és fo lya
dékm egvonással igyekezett „kiszárítani”. Ez a halálos  
ítéletet jelentette m illiók  szám ára.

Az ORT-t a 19. század közepétő l kezdve egészen  a 20. 
század közepéig  ism ételten  leírták. H atékonyságát ta 
pasztalati ú ton  állapították m eg. Ekkor m ég a kom binált 
Na+-glukóz kotranszport m echanizm us nem  volt ism ert. 
Az első  olyan klinikai tanulm ányok, am elyek az ORT-t a 
m odern  gyógyítás rangjára em elték  Darrow-tó i szár
m aztak 1946-ban (4). Az ŐRT Mahalanabis és mtsai k ö z 
lem énye után nyert világszerte elism erést. Eszerint k o le 
rában szenvedő bangladesi m enekültek  között 1971-ben  
a W HO-ORF kezeléssel a m ortalitást 1%-ra tudták m ér
sékelni (egyébként h ason ló  körülm ények között ez 30%- 
os lett volna) (20).

A következő jelentős lépést az indikáció k iterjesztése  
jelentette. A kolerából k iindulva egyéb dehidrációs á l
lapotokban is kim utatták, -  akár fertőzéses, akár nem  in - 
fektív volt az eredetük -  h ogy  az ŐRT, m egfelelő terápiás 
hatású (31, 34), ráadásul m inden  korcsoportban, m ég  
újszülöttekben is (31).
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1. ábra: A Na+-tápanyag kapcsolódó karrier (hordozó fehérje) 
a vörösvértestben. N = tápanyag az oldatban (glukóz, galaktóz, 
vagy aminosav)

2. ábra: Különféle Na+-felszívó mechanizmusok 
a vörösvértestekben: (1) egy elektroaffin, tápanyagtól független 
Na+-felvételi út szelektív ioncsatornákon át; (2) és (3) neutrális 
NaCI-felszívódás kapcsolt ioncserélők révén, (4) kapcsolt nem 
elektroaffin Na+-tápanyag (Na+-N) karrier

1. táblázat: A hasmenések osztályozása

1. Ozmotikus eredetű hasmenés
Nehezen felszívódó, ozmotikusán aktív anyagok jelenléte a 
bélben

2. Szekréciós hasmenés
Fokozott folyadék- és elektrolitszekréció, vagy csökkent 
felszívódás a bélből

3. Exsudatiós hasmenés
A működő nyálkahártya elpusztulása (valamely 
alapbetegség következtében), vagy bélrész sebészi 
eltávolítása (postresectiós hasmenés) miatt

4. Motorikus hasmenés 
Abnormálisán rövid tranzitidő a bélben

Élettani alapok
1955-ben kimutatták, hogy  a glukóz felszívódásának alap
jául egy  intestinális ion-transzport m echanizm us szolgál 
(12). 1 9 6 2 -1964-ben, illetve 1968-ban a bélben m űködő  
glukóz-nátrium  kapcsolt felvételi m echanizm ust fedezték  
fel (1-2. ábra).

A hasmenés kórélettana
A diarrhoea elvileg felosztható ozm otikus, szekretorikus, 
exszudatív és m otorikus diarrhoea csoportjára (1. táblá
zat). Egy m ásféle osztályozás szerint m egkülönböztetünk  
olyan hasm enést, am ely nem  jár együtt a nyálkahártya 
sérülésével és olyat, amelyet a nyálkahártya sérülése kísér.

Diarrhoea a nyálkahártya sérülése nélkül: H őlabilis 
toxinok  (koleratoxin, C am pylobacter és Salm onella toxi- 
nok) a bélszekréciót az ad en il-cik láz aktiválásával stim u 
lálják, a hőstab il toxinok  (Shiga toxin  valam int az entero- 
haem orrhagiát kiváltó E scherichia colitól szárm azó cito- 
toxin) ped ig  úgy, h ogy  a guanil-cik lázt aktiválva fokoz
zák a bélnyálkahártya sejtjeinek szekréciós m űködését. 
V égül is b iokém iai kaszkád következik  be (az intracel- 
luláris ciklikus nukleotidák  feldúsulása és a m em brán
proteinek  foszforilálása), am i k inyitja a k lorid  csatorná
kat, am elynek  következtében  jelen tős m ennyiségű  k lorid  
áram lik ki (3. ábra). K iegészítésképpen a N a+-felvétele  
gátlás alá kerül. Bár m indez egyrészt m asszív v íz- és elekt
rolitszekrécióhoz vezet, m égis a N a+-glukóz kapcsolt 
transzport m echan izm us az enterocyták  lum inális o ld a
lán intakt m arad a szekréciós hasm enés idején is.

3. ábra: A kloridszekréció egyik modellje. Legkevesebb 4 rekesz 
(compartment) vesz benne részt: (1) cAMP-aktivált Ch-csatorna 
(a lumen oldalán); (2) a Na+-K+-Cf kotransztport; (3) Na+-K+ 
ATP-áz s végül (4) K+-csatorna (basalis).

Diarrhoea a bélnyálkahártya sérülése esetén: A ro
tavirus, am ely a hasm enést leggyakrabban e lő idéző  kór
okozó, a vékonybél bolyhainak  akut, de reverzibilis atro- 
fiáját okozza. E vírus a b olyhok  k özép ső  részén lévő sej
tek iránt m utat kü lön leges aktivitást. Ezekbe a sejtekbe 
hatol be és ben nü k  szaporodik . M indez jelentős sejtvesz
tést jelent, am i m iatt a b olyhok  jelentősen  m egröv id ü l
nek.

A Shigellák és a bélinvazív tulajdonságú E scherichia  
coli citotoxinokat bocsájtanak ki, am ely toxinok  a sejtek  
proteinszin tézisét gátolják. Ezek a citocid  tulajdonságú  
toxinok  gyorsan  elpusztítják a m egtám adott b élh ám sej
teket, am elyet gyu lladásos elváltozás kialakulása követ. 
V égül is je len tős sejtvesztés és a bélhám sejtek tönk rem e
netele válik szem betűnővé.

Szerencsére a bélhám sejtek  hatalm as funkcionális  
tartalékkal rendelkeznek, ezért m ég  a nyálkahártya-sé
rülés okozta hasm enésben  is a v íz- és az elek trolitfe lszí
vódás lényegében  fennm arad, és az ŐRT képes a víz- és 
elektrolitvesztés k iegyenlítésére. Az étkezés korai m eg
kezdésével a további nyálkahártya-sérülést az entero-
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cyták  anyagcseréjének szabályozása m aga is gátolni k é
pes. íg y  m ind a szék let volum ene, m ind  a betegség id ő 
tartam a jelentősen  csökkenthető (11 ,36).

A diarrhoea epidemiológiája
Gianella az évenk én ti fellépő hasm enések  szám át 4 m il- 
liárdra becsüli (13). Farthing az USA-ban (240 m illió  
lakos) évenként 99 m illió  h asm enéses esem ény felléptét 
em líti (10). Ezeket a szám okat átszám ítva M agyarorszá
gon  (10 m illió lak os), évente a G ianella adatok szerint 
m in tegy  8 m illió  h asm enés fordulhat elő , Farthing ada
tait átszám ítva év i m in tegy  4 m illió hasm enés adódik. Az 
osztrák  IMS (Institut für M edizin ische Statistik) A uszt
riában 1995-ben 1,3 m illió  d iagnosztizált (!) hasm enéses  
esetet tartott szám on .

A hasmenéses megbetegedések kezelése Ausztriában
1996-ban
A hasm enés ellen i gyógyszerek  forgalm át A usztriában a 
2. táblázatban tün tettük  fel.

2. táblázat: A hasmenés kezelésére eladott készítmények 
Ausztriában, 1996-ban

Készítmény
Eladott csomagolási 

egység száma

Adszorbensek és adsztringensek (17A) 413 500
Mikroorganizmusok (17B) 1 119 000
Orális elektrolitek (17A) 69 600
Motilitás gátlók (17A) 370 000
Antibiotikumok (17A) 10 000
Összesen 1 982 100

1. Adszorbensek, mint pl. a tanninalbuminát és a homeopa- 
tikumok (a táblázat ezeket nem tünteti fel).

2. Biopreparátumok. Hatásuk 2-3 nap után következik be. 
„Immunmodulációs” hatást tételeznek fel, de higiéniás szem
pontból a szereket (élő mikroorganizmusok) elutasítják.

3. Bélmotilitást gátlók, mint amilyen a loperamid (Imo
dium), megfelelő folyadék- és elektrolitpótlás, valamint diétás 
kezelés után adhatók. Ezek a készítmények azonban súlyos, 
lázas, véres hasmenésekben kontraindikáltak. Megvan az a 
veszélyük, hogy a fertőzéses ágens által okozott hasmenésben a 
nyugalomba helyezett bélben a kórokozók könnyen tovább sza
porodhatnak, a fertőzés terjedésének veszélyét fokozva és így a 
legsúlyosabb szövődményeknek tesszük ki a betegeket. A kró
nikus gyulladásos bélbetegségek akut fellángolása esetén e sze
rek alkalmazása abszolút kontraindikált, mivel toxikus mega
colon kialakulását segítik elő.

4. Antibiotikumok adása csak néhány bakteriális, vagy 
parazita okozta hasmenés esetén indikált, mint amilyen a kole
ra, az Entamoeba hystolytica, a typhus abdominalis, a Giardia 
lamblia és megszorításokkal a Shigella disenteria. A Giardia- 
sistól eltekintve az említettek Ausztriában ritkán fordulnak elő. 
Egyéb, gyakori bakteriális hasmenés, mint amilyen a Salmo
nella enteritis, vagy a Campylobacter jejuni okozta hasmenés 
csak nagyon idős betegek, kis gyerekek, immunszupprimált 
betegek, vagy láz jelentkezése esetén kezelendők antibiotikum
mal.

5. Ami az orális elektrolitterápia hasznát illeti, ennek érté
kelésében még az egészségügyi dolgozók körében is nagy a 
véleménykülönbség. A felmérések szerint főleg a fejlődő orszá
gokban, ahol a hasmenések morbiditási és mortalitási mutatói 
igen rosszak, lenne szükség az egészségügyi dolgozók tovább
képzésére, szemléletük módosítására az orális rehidrációs 
terápiát illetően. Egy 1993-ban Delhiben, Indiában, végzett 
vizsgálat eredménye szerint a hasmenésben szenvedő gyer
mekek 64%-a részesül gyógyszeres kezelésben (ideértve az an

tibiotikumokat, hasmenés elleni szereket) a hospitalizációt 
megelőző időszakban. Igen magas, 40% az intravénás folyadék
pótlásban, és csak 22% az orális rehidrációs terápiában része
sülők aránya (39).

Költség-haszon elemzés ŐRT alkalmazásakor 
K öltség-haszon elem zéshez a legkülönbözőbb  adatokkal 
lehet k özelíten i. Az ŐRT költsége iparosodott állam ban  
jelentősen  m agasabb, m int a fejlődő országokban.

Európai körülmények között valamely gyógyszer költ
ségében benne foglaltatnak a regisztrálás költségei, az előállítás 
GCP (Good Clinical Practice) követelményeinek való megfele
lés kiadásai, az ellenőrzés és a minőségbiztosítás költségei, a tu
dományos gondozás, a marketing, a gyógyszermellékhatás 
nyomon követése (gyógyszerfelügyelet), más országokkal tör
ténő kereskedés jelentős kiadásai.

A m i az ŐRT haszon kérdését illeti, ennek m egá llap í
tása nem  könnyű , de k iszám ításához felhasználhatjuk a 
m unkából és a szabadságból való  k iesés napjainak k ö lt
ségét. Jelentős tényező a kórházi tartózkodási idő csö k 
kenése, az intravénás infúzió elm aradása és az an tib io 
tikum  adásának feleslegessé válása. Végül id eszám ít
hatjuk a szük ségtelen  kezelési erőfeszítésekből eredő  sú 
lyos szövődm ényeket (bélperforatio, peritonitisek, sú 
lyos deh idrációs állapotok, a k ü lön böző  alapbetegségek
ből eredő további szövődm ények).

Az ORF ideális összetétele
Az idők során  k ü lön böző  felism erések  alapján igyek ez
tek az ideális oldatösszetételt m egállapítani. Ez a v ita  m a  
sem  ért véget, és nem  tudni, m ikor zárható le vég leg . 
Főleg a nátrium tartalm at illetően  ez m ég ma is n em ze t
közi m egb eszélések  tárgya. A W HO féle orális rehidrá
ciós ódat 90 m m ol/1 N a+-ot tartalm az (45). A k ü lön b öző  
etiológiájú  hasm enéses szék letek  vizsgálata szerint 90 
mmol/1 a kolerás betegek szék letén ek  nátrium  k on cen t
rációja, m íg m ás etio lóg ia  esetén  (24) a nátrium koncent
ráció m in tegy  60 mmol/1. E vizsgálatok  eredm ényeként a 
fejlett országokban a 60 m m ol/1 N a+-koncentrációt lehet  
az ORF szem pontjából ideálisnak  tekinteni (1, 7). 1982- 
ben  végezték  azt a m egfigyelést, h ogy  a b ikarbonátot 
acetáttal is lehet helyettesíten i (30). Islam és mtsai nem  
igazolták a b ikarbónát létjogosu ltságát az orális rehidrá
ciós sóoldatban , m ivel az általuk végzett állatkísérletben  
a b ikarbónát víz- és nátrium  abszorpcióra k ifejtett 
hatása nem  volt jelentős (19).

A glukózkom ponens (sző lőcuk or), am ely a k özös kar
rierm echanizm us stim ulátora, ism ételten  vita tárgya volt 
és igyekeztek  ennek  helyettesítőjét is m egtaláln i. Az 
am inosav glic in t (26), a szacharózt (nádcukor) (25) p ró 
bálták ki a g lukóz helyett. K linikai vizsgálatok és ál
latkísérletek tám asztották  alá a ORF ozm olitásának k i
em elt szerepét a víz- és só  felszívódásban  (9 ,32). Az o p ti
m ális v ízfelszívódás 60 m m o l/l-s  nárium - és 5 0 -1 0 0  
m m ol/l-s  g lukózkoncentráció  esetén  tapasztalták.

A csökkent ozm olalitású  sóo ld at hatékonyabbnak b i
zonyult a hasm enések  terápiájában, m int a W HO által 
ajánlott enyhén  h ipertóniás vagy  izotóniás oldatok: az 
ürített szék let m ennyisége és a hasm enés időtartam a, il
letve a hypernatraem ia veszélye csökkent. A standard  
(W HO által ajánlott) ORF esetén  tapasztalt fokozottabb
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szék ürítés a sóoldat h ipertón iás tulajdonságának, és fő 
leg  rotavirus enteritisek esetén  m egfigyelt g lu k óz m alab
so rp tio  következm énye. Az eredm ény: az intralum inaris  
o zm o tik u s nyomás fokozódása, folyadékáram lás a b elek 
b e, hypernatraem ia, a szom júságérzet növek ed ése , n ö 
vek vő  ORF fogyasztás. íg y  végü l circulus v itio su s  alakul 
ki, az ürülő széklet m en nyiségén ek  és a hasm enés időtar
tam án ak  növekedésével. Ha glukóz m alabsorptio  gyan ú 
ja áll fenn, a csökkentett ozm olalitású  glukózalapú  ORF 
k ép ez i a m egfelelő terápiát (6).

A m ikor a betegeket a diagnosztizált enteropatogén sze
rint rotavirus pozitív, illetve negatív csoportra osztották, 
egym ásnak  ellentm ondó eredm ények születtek (32). Egyik 
lehetőség , az orális rehidrációs sóoldat ozm olaritásának  
csökkentésére, hogy a glukózt gabonafélékkel (kom plex  
szénhidráttal, kem ényítővel), m altodextrinnel helyettesít
jük  (6). A glukóznak gabonafélékkel, így rizzsel vagy  búzá
val való helyettesítése m a is intenzív vita tárgya (11 ,21 ,23 , 
35). A  nagy m olekulasúlyú anyagoknak az az előnye, hogy  
az oldat ozmolalitását alacsony szinten lehet tartani. Ezek a 
kom plex  poliszacharidok a bélben  hidrolizálódnak, a felsz
abaduló, felszívódó glukóz fokozza a víz- és nátrium -fel
szívódást. Egyidejűleg fennálló glukóz m aiabszorpció ese
tén, a felszabaduló glukóz em eli az intralum inaris ozm o
tikus nyom ást, s a hypernatraem ia veszélye nő (6). Ez az 
oka annak, hogy a kom plex poliszacharidokkal folyatatott 
vizsgálatok  eredményei változóak, egym ásnak ellent
m ondóak . Guiraldes és mtsai által végzett összehasonlító  
vizsgálatban a 85%-os rotavirus prevalenciájú hasm enéses  
betegcsoportban a rizsalapú ORF nem  bizonyult hatéko
nyabbnak a WHO által ajánlott standard, glukózalapú  
sóoldatnál (14). M indazonáltal a gabona alapú ORF-nek 
n éhány súlyos hátránya is van:

-  A rizst az előállításnál meg kell főzni.
-  Egységes készítménystandardokat a különböző talaj- és 

klímafeltételek következtében nem lehet felállítani.
-  A szennyeződések (nehézfémek, trágya, permetezőszer

maradványok stb.) gyakorlatilag nem ellenőrizhetők.
-  A zsírok (minden gabonamag csírája tartalmazza) ava- 

sodásának megakadályozására kémiai antioxidáns hozzáadása 
szükséges.

-  A nedves és meleg raktározási viszonyok következtében a 
harmadik világban valószínű a mikrobiológiai szennyeződés.

-  Eltarthatósága legfeljebb 1 év lehet. Az 1 éves eltarthatósá
got is csak akkor lehet szavatolni, ha hermetikusan zárt csoma
golás védi a nedvesség, a hő ellen, amit alumíniumfóliával lehet 
elérni. Polietilén csomagolás nem megfelelő.

-  Főtt rizs alapú ORF volumene négyszerese a glukóz ala
púénak (15).

-  A betegek főtt rizzsel történő táplálása közvetlenül a 
glukóztartalmú ORF-kal végzett rehidráció után éppoly hatá
sos volt, mintha csak rizstartalmú ORF-kal történt volna az első 
24 órában a rehidráció.

-  Az anyák, illetve az egészségügyi segédszemélyzet részére 
komplikált utasítás szükséges (miként kell a rizses ORF-ot elké
szíteni és hogyan kell utána a beteget etetni).

-  A legtöbb fejlődő országban az egészségügyben dolgozók 
jól ismerik a glukóz-tartalmú ORF alkalmazását, ha mást 
adunk, át kellene őket képezni (35).

-  A rizs alapú ORF piszkos vízre hasonlít. Ez viszont a fej
lődő országokban negatív pszichológiai hatású (dr. Santanu 
Chatterjee szóbeli közlése, aki orvosi konziliáriusa a kalkuttai 
trópusi betegségek kórházának, 1997. március 22.).

Felm erült, hogy a g lukózt szacharózzal helyettesítsék . 
A b élb o lyh ok  m egtartott szacharóz aktivitása m ellett a 
h ip oozm oláris  szacharózoldat igen  hatékonynak b izo 
nyult rotavirus fertőzés esetén . Az in testinalis b é lb o ly 

hok  szacharóz enzim e a d iszacharidot g lukózzá és fruk- 
tózzá bontja. A glukóz aktívan szívódik  fel a jejunum ban, 
a fruktóz ped ig  facilitált d iffúzióval a jejunum ban és az 
ileum ban. M indkét transzport fokozott nátrium abszorp
cióval jár (8).

A jelen leg  alkalm azható m ásik  m egoldás: az ORF 
g lu kóz- és nátrium tartalm ának a csökkentése. Ezzel 
m egkerülhetők  m indazok  a problém ák, am elyeket a ga
bona alapú ORF esetéb en  em lítettünk, és elkerü lhető a 
hypernatraem iás deh idráció veszélye is. A W HO-ORF a 
m aga 90 m mol/1 nátrium koncentrációjával inkább a re
h idráció  akut fázisában lehet hasznos. Fenntartó keze
lésre 2 rész W HO-ORF-t 1 rész v íz adásával kellene h íg í
tani, h o g y  a végső nátrium koncentráció 60 m m ol/1 le 
gyen  (10). M ivel a W HO-ORF gyakran hibásan készül el, 
felm erül ism ételten  a hypernatraem iás deh idráció ve
szélye, m ely  sú lyos és neh ezen  uralható, gyakran halálos 
k im enetelű  kórkép.

M ég szakm ai körökben  is újra és újra felbukkan az a 
vélem ény, h ogy  az ORF-nak m egfelelő rehidráció elér
hető  m ás rehidrációs oldattal is. íg y  gyakran olyan javas
latok jelenn ek  m eg, h o g y  narancslé sózva, tea édesítve, 
kólaita lok  és sós sü tem ények, 1 liter víz teáskanálnyi só 
val és evőkanálnyi cukorral fogyasztva m egfelelő  rehid- 
rációt eredm ényez. F igyelem be kell azonban ven n i, hogy  
az in testinális nátrium -glukóz-karrier egy  rendkívül fi
nom  m echan izm us, m iként Sladen és Dawson m ár 1969- 
ben  kim utatták (40) (4. ábra). V izsgálatukat izolált em 
beri bélresecatum ban végezték , és k iderítették , h ogy  a 
NaCl oldat önm agában adva csak igen  csekély  m érték 
ben  sz ívód ik  fel, de ha glukózt adnak az oldathoz, a fel
sz ívódás m egnő: a NaCl m axim ális felszívódását 75-120  
m m ol/1 g lukózkoncentráció  m ellett tapasztalták, am i a 
kiindu lási érték m in tegy  40-szerese volt. Ha a g lu kóz
k oncentrációt ezen  érték fölé em elték, a bélben  a felszí
vódás ism ét csökkent. V égül pedig 280 m m ol/1 g lu k óz
koncentráció  nátrium m entes oldatban a ozm otiku s grá- 
dienst m egfordította, vagy is ez már a bélszekréció  növe
k edésével járt (40).

4. ábra: Alapvető laboratóriumi adatoka kombinált 
nátrium-glukóz-víz felszívódást illetően Sladen és Dawson után 
(40)

Tovább folyik  tehát a vita arról, h ogy  90, vagy 60 
m m ol/1 nátrium  jelenti-e a bélben  az op tim ális sók on 
centrációt. A fentebb em lített egyéni receptúrák legfel
jebb szükségm egoldásként értékelhetők, op tim álisnak  
azt kell tek intenünk, am it a tudom ányos közvélem én y  
elism er.
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A glukózt fruktózzal helyettesítve, illetve a citrátkon- 
centrációt (a k lorid  rovására) em elve az orális rehidrá- 
ció s folyadék íze javul, s így  a betegek  szívesebben  fo
gyasztják. Az in  v ivo állatkísérletek azonban rámutattak  
arra, hogy  bár a „gasztronóm iai élvezet” nő, de az in testi
nalis transzportfolyam atok m egváltoznak: a vízabszorp
ció  csökken, sőt szukróz/citrát m odellb en  fokozott nátri
um - és k loridszekréció  lép fel (5).

Szám os vegyü let (L-glutam in, carboxim etilcellu lóz, 
nukleotidok, poliam idok , fruktooligoszacharidok) m u- 
kozális repairre kifejtett hatását vizsgálták  in vivo, rota
virus enteritisben  szenvedő állatokon. A szövettan i v iz s
gálatok alapján egyik  alkotó sem  csökkentette sz ign ifi
kánsan a betegség időtartam át, illetve stim ulálta a sérült 
m ucosa gyógyulását. További vizsgálatokat folytatnak  
azonban a bakteriális fertőzések okozta kiterjedt nyálka
hártya-sérülések  esetén  (33).

U gyanakkor Ogunbodede és Shirman nyúl jejunum - 
és ileum kacson végzett in vivo k ísérletében  az L-gluta- 
m int is tartalm azó sóoldatból a víz, nátrium , kálium , 
klorid  szignifikásan  hatékonyabb felszívódását tapasz
talták glukóz tartalm ú sóoldattal összeh ason lítva  (18).

Kis koncentrációban a NO prekurzor L-arginin stim u
lálta az in vivo folyadék és elektrolitabszorpciót a je- 
junum ban, va lósz ín ű , h ogy  a N O -indukálta vasodilatatio  
következm ényeként, m elyet a jejunum  szignifikáns m or
fológiai elváltozásai jellem eztek. N agyobb koncentrá
cióban  -  vasoconstrictio  -  m egfordult a folyadék- és 
elektrolittranszport (44).

V égül a g lukóz-, illetve cerealia-alapú orális rehidrá- 
ciós folyadék k özötti kérdés eldön téséb en  érdem es figye
lem be venni b izon yos fogászati m egfontolásokat is. Az 
ideális rehidrációs folyadék kidolgozására irányuló ku
tatások a cukor (g lukóz) fogakat károsító hatását és a fej
lőd ő  országokban a caries prevalenciában betöltött v itat
hatatlan szerepét ezidáig  figyelm en k ívül hagyták (29).

Egyébként eg y  aktuális W H O /UN IC EF kiadvány  
hangsú lyozza, h o g y  „fontos, h ogy  az egészség ü g y i d o l
gozók  és a lak osság  k özötti n ézeteltérést m egelőzzük , 
h o g y  a sp ort-ita lok  h irdetései csak  a term ékek  indiká
cióra szorítkozzanak, és sem m iféle  vonatkozásban  ne 
em lítsék , h ogy  ezeket h asm en ésb en  leh etn e alkalm azni 
(15).

Varga Péter szerkesztésében  m egjelent könyvben (42) 
a m agyarországi gyakorlatra Újhelyi (41) a következőket 
ajánlja: „Napjainkban az intravénás folyadékpótlásnál 
lényegesen  olcsóbb  és hatékony kezelést az enyhe és 
m érsékelt dehydratiot okozó gastroenteritis kezelésében  
elsőként ajánlják. A hányás nem  jelent kontraindikációt, 
m ivel a gyerm ekek általában ezt a fajta kezelést jól 
tű r ik ... D ehydratio nélküli enyhe hasm enés esetén  szék 
letenként 10 m l/k g  ORF-t adunk. Enyhe dehydratio  
(3 -5% ) esetén  k is m ennyiségekben  4 óra alatt kb. 50 
m l/k g  m ennyiség adandó be a gyerm eknek. A további 
vesztés pótlására itt is székletenként 10 m l/k g  ORF b ev i
tele szükséges. M érsékelt dehydratio (6-9% ) esetén  4 -6  
óra alatt kb. 100 m l/k g  ORF adandó. Súlyos dehydratio  
(10%) esetén  induláskor m indenképpen  intravénás fo
lyadék bevitele javasolt (20 -60  m l/k g  RL), majd a gyer
m ek  állapotától függően  át lehet térni az ORF adására. 
Term észetesen am ennyiben  a gyerm ek képtelen  a folya
dékot m eginni, intravénás pótlás szükséges.”

További lehetőségek:
1. 1989-ben 500 m illió csom ag WHO-ORF került ki

osztásra, am elynek nagyobb része felhasználásra is került. 
Ennek segítségével legalább egy m illió em beri életet sike
rült m egm enteni. A nem zetközi szervezetek hatalm as erő
feszítései ellenére a kolera epidém iák idején a közelm últban  
sem  m indig volt megfelelő az ORF ellátás. 1994-ben Gom á
ban (Zaire) a ruandai m enekültek között kitört kolera 70 
000 m egbetegedést okozott, közülük 12 000 beteg meghalt 
(38). Ez 17%-os mortalitásnak felel meg. Ha a szállítási fe
ladatot m egfelelően m eg lehetett volna szervezni, akkor ha
sonló körülm ények között a mortalitást 1% alatt lehetett 
volna tartani. Csak remélni lehet, hogy a nem zetközi se
gélyszervezetek struktúrája tovább fog tökéletesedni, és a 
jövőben elkerülhető lesz az ilyen magas arányú halálozás.

2. Az ORF alapvető jelentősége a hasm enések  k ezelé
sében igazolja azt a gyakran hangoztatott álláspontot, 
h ogy  az ORF a legjobb terápiás választás hasm enésben . 
R em élhetően  az iparosodott országokban is egyre több  
orvos ism eri el ezt a tételt (3).

3. Az ORF indikációs spektrum a egyes közlem ények  
alapján bővül. Posztoperatív kezelésben lehet ORF-t adni 
(22), de alkalmazható jejunostom ia utáni elektrolit-veszte
ség elkerülésére (28), és rövidbél-szindróm a kezelésében is 
(27). Az em lített és további indikációs területeken történő  
alkalm azásának m egerősítésére további, független vizs
gálók által végzett m egfigyelések szükségesek.

K övetkeztetések:
1. Az ŐRT a hasm enés által kiváltott deh idrációs ál

lapot legm egfelelőbb  kezelése nem csak a fejlődő orszá
gokban, de az iparosodott állam okban is.

2. Az Am erikai Gyerekgyógyász Akadém ia (Am erican  
Academ y o f  Pediatrics, Com m ittee on N utrition) 60 
mmol/1 N a+-tartalmat ajánl és 1992-ben az ESPGAN 
(European Society for Pediatric Gastroenterology and 
N utrition) is ezzel értett egyet (1 ,7). Előzetes adatai szerint 
a 60 mmol/1 Na+-koncentrációjú ORF oldat ennek az 
összetételnek  pozitív eredm ényeit adják tudtul (15). Ez az 
összetétel szerepel az osztrák Normolyt® készítm ényben  is 
(ez a gyerekek számára készült ORF) és a Normhydral® is 
ennyit tartalm az (felnőttek részére, 3. táblázat).

3. táblázat: A forgalomban levő különböző orális rehidráló 
folyadékok jellemzői

ORF Na+ K+ Cl“ HCO3“ Citrát Glukóz Ozmo-
lalitás

WHO
(form ula B) 
(10) 90 20 80 30 111 331

WHO
(Formula C) 
(10) 90 20 80 10 111 311

ESPGAN-ORF
(7) 60 20 50 10 74-111 200-250

Normolyt®/
Normohydral® 60 20 50 - 10 111 250

Az adatok m m ol/l-ben, illetve m O sm /l-ben szerepelnek

3. ŐRT kapcsán kim utatták, h ogy  ha a táplálékfelvétel 
korán kezdőd ik , akkor a szék let m ennyisége és a has
m en és időtartam a jelentős m értékben  csökken (11).
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4. Bár a fejlődő országokban  igen  széles körben  alkal
m azzák  az ORT-t, a fejlett országokban elfogadottsága  
azonban  m ég nem  m egfele lő  bár széleskörű alkalm azása  
egészséggazdasági szem p on tb ó l is k ívánatos lenne.
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KAZUISZTIKA

Angina pectorist provokáló pacemaker-szindróma

Szabó Zoltán dr.1, Török Tamás dr.2, Rudas László dr.2 és Fazekas Tamás dr.1

P ándy Kálm án Kórház, Gyula, II. B elosztály-K ardiológia (osztályvezető  főorvos: Fazekas Tamás dr.)1
Szent-G yörgyi Albert O rvostudom ányi Egyetem , Szeged, A naesthesio lóg ia i és Intenzív Terápiás Intézet, B elgyógyászati
In tenzív  Osztálya (osztályvezető: Rudas László dr.)2

A pacemaker-szindróma olyan, elsőrendűen kamrai pa
cemaker beültetése kapcsán kialakuló tünetegyüttes, 
melynek hátterében a pitvari töltőfunkció kiesése által 
okozott verőtérfogat-csökkenés, valamint a zárt atrio
ventricularis billentyűk mellett kontrahálódó és meg
feszülő pitvarokból kiinduló neurocardiogén reflexmecha
nizmus áll. Az ebből adódó leggyakoribb tünetek: ne
hézlégzés, collaptiform rosszullét és syncope. A szerzők 
egy olyan pacemaker-szindrómás beteg kortörténetét is
mertetik, akiben a tünetegyüttes az irodalomban is rit
kán közölt formában, angina pectoris klinikai képében 
jelentkezett. A beteg bradyarrhythmia, sinuscsomó- 
betegség miatt részesült VVI-típusú definitiv pacemaker
beültetésben, s röviddel az implantatio után fulladással, 
mellkasi fájdalommal járó rosszullétei alakultak ki. Az el
végzett vizsgálatok és a koszorúér-angiográfia igazolták, 
hogy a 10 éven át csaknem naponta jelentkező nyugalmi 
angina pectorisos attakok ellenére a betegnek szigni
fikáns koszorúér-szűkülete nincs, s a myocardiális is- 
chaemiát a pacemakerműködéssel egyidőben jelentkező 
markáns artériás hypotensio és az arra visszavezethető 
coronaria-hypoperfusio okozta. Az artériás vérnyomás 
abrupt, „beat-to-beat" ingadozásának kóroki szerepét 
noninvazív mérőmódszerrel bizonyították. A Wl-üzem- 
módra visszavezethető pacemaker-szindróma, az angi- 
nás panaszok és az artériás vérnyomás „beat-to-beat" 
variabilitása AV-szekvenciális, bifokális pacemaker im
plantációja után teljesen megszűnt.

Kulcsszavak: pacemaker-szindróma, neurocardiogen reflex
mechanizmus, „beat-to-beat" artériás vérnyomásmérés

A pacem aker-szindróm át m int klinikai entitást először  
Mitsui és mtsai írták le 1969-ben (11). M agyarországon  
elsőként 1983-ban Herpai és mtsai k özö ltek  ilyen esete
ket és összefoglalták  az akkor rendelkezésre álló ism eret- 
anyagot (8). A kórkép a pacem akerrel rendelkező  
betegek  5-15% -ában fordul elő, elsősorban  azoknál, akik  
sin uscsom ó-b etegség  (SSS), carotis sin us szindróm a, 
vagy  teljes AV-blokk m iatt R-hullám gátolt dem and kam 
rai (V V I) pacem aker (P M )-beü ltetésben  részesültek. A 
tünetegyüttes hátterében a pitvari tö ltő fu n k ció  kiesése  
által elő idézett verőtérfogat-csökkenés, valam int a zárt

Rövidítések: SSS = sinuscsomó-betegség; PM = pacem aker; VVI-pace- 
m aker =  együregi, R-hullám gátolt dem and kam rai pacem aker; SR = 
sinusritm us; DDD-pacemaker =  kétüregi AV-szekvenciális pacemaker; 
W I R  = együregi R-hullám gátolt rate response pacem aker; DDDR = 
kétüregi AV-szekvenciális rate response pacem aker

Orvosi Hetilap 1998,139 (22), 1357-1360.

Pacemaker syndrome-induced angina pectoris. Pace
maker syndrome is caused primarily by the lack of atrial 
kick and by neurocardiogenic reflex mechanisms due to 
simultaneous atrial and ventricular contractions. The 
most common clinical symptoms are dyspnoe, hypoten
sion, dizziness and syncopal attacks. A case report of a 
patient w ith pacemaker syndrome is presented, in which 
the main clincal manifestation was a recurrent chest 
pain. A VVI demand pacemaker was implanted because 
of sick sinus syndrome ten years ago and shortly after
wards anginal attacks of rest developed. Coronary an
giography revealed a non-significant (25%) narrowing 
of the right coronary artery (RCA). Casual and long-term 
ambulatory blood pressure (ABPM) measurements eluci
dated that the patient occasionally has extremely low di
astolic blood pressure. This later phenomenon was con
firmed and refined by a „beat-to-beat" blood pressure 
measuring technique. The elimination of the pronoun
ced „beat-to-beat" variability of arterial blood pressure 
and transient coronary hypoperfusion due to implanta
tion of an AV sequential bifocal pacemaker resulted in a 
full disappearance of angina pectoris.

Key words: pacemaker syndrome, neurocardiogenic reflex me
chanisms, „beat-to-beat" blood pressure measuring technique

atrioventricularis billentyűk m ellett ö sszeh ú zód ó  p it
varokból k iin du ló  neurocardiogén baroreflex-m echaniz- 
m us által k iváltott perifériás vasod ilatatio  és artériás 
vérnyom áscsökkenés áll. Ism ertebb k lin ikai tünetei: sy n 
cope, d yspnoe, köhögés, fáradtság, palpitatio , nyaki-hasi 
pulzáció, fejfájás, zavartság, bokavizenyő.

K özlem ényünkben  egy olyan beteg kórörténetét is
m ertetjük, ak inél a pacem akerszindróm a az iroda lom 
ban is csak elvétve em lített form ában, angina pectoris  
klinikai k épében  jelentkezett.

Esetismertetés
B. J. 46 éves férfi betegnél 1986-ban syncopét követően észlelt 
bradyarrhythmia, SSS miatt definitiv kamrai demand pace
maker-beültetés történt. Panaszai 3 hónappal az implantáció 
után kezdődtek nyugalmi dyspnoe, szorító mellkasi fájdalom
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formájában. Az említett tünetek miatt 1986-1988 között több al
kalommal vizsgálták belgyógyászati osztályokon, melyek során 
ischaemiás szívbetegség diagnózisát állították fel. Kombinált 
antianginás farmakoterápia mellett a beteg panaszai nem vál
toztak, s akkortájt a nehézlégzés sino-bronchitises eredetét fel
tételezve orrsövényműtét és kétoldali mucotomia is történt, a 
nehézlégzés azonban fennmaradt. 1996 márciusában került fel
vételre a Szegedi I. sz. Belgyógyászati Klinikára. Anamnéziséből 
kiemelendő, hogy rosszullétei alkalmával, melyek csaknem 
mindig nyugalomban, fizikai terheléstől függetlenül jelentkez
tek, családorvosi és saját vérnyomásmérések időnként rend
kívül alacsony, 80/60 Hgmm-es értékeket mutattak.

Fizikális vizsgálattal eltérést nem észleltünk. Laboratóriumi 
eredményei között kóros nem volt. A mellkas radiológiai vizs
gálata tiszta tüdőmezőket igazolt, kisvérköri pangásra utaló jel 
nem volt. A PM-elektróda megtöretés nélkül a jobb kamrában 
végződött. EKG-vizsgálat során 72/min. frekvenciájú saját si
nusritmus (SR) és PM-ritmus váltakozását észleltük, máskor 
tartós PM-ritmus volt megfigyelhető. Panasz alatt készült EKG- 
felvételein is saját sinus- és a PM-ritmus váltakozása látszott, s a 
gyakori ritmusváltások miatt a mesterségesen nem ingerelt, 
nem szárblokkos ütésekben sem lehetett az ST-T-eltéréseket 
értékelni a másodlagos repolarizációs zavar miatt.

Echokardiográfia során jó myocardiumfunkció, a pácéit 
ütések idején paradox interventricularis septummozgás lát
szott. A kétdimenziós kép és a Doppler-görbék ábrázolták a 
zárt mitrális és tricuspidális billentyűk mellett bekövetkező 
szimultán pitvarkamrai kontrakciót. A PM által vezérelt ütések 
mitrális flow pulzatilis Doppler-görbéjén az A-hullám hiánya 
bizonyította a pitvari töltőfunkció kiesését.

Terheléses szívizom-szcintigráfia során tranziens hátsó fali 
ischaemia képe látszott. Az elvégzett szelektív coronarografia 
gyengén fejlett bal koszorúérágakat mutatott számottevő kon
túregyenetlenség nélkül; a jobb koszorúér proximális har
madában egy nem szignifikáns (=25%) stenosis látszott (1. 
ábra). Fokozott koszorúér-görcskészséget hyperventilációs 
próba során nem észleltünk.

1. ábra: Szelektív coronarogram. A képen látható a jobb kamra 
csúcsában végződő pacemaker elektróda, valamint a 25%-os 
stenosis (nyíl) a jobb koszorúér proximalis harmadában

A 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás igazolta az 
anamnézisben szereplő, időnként igen alacsony vérnyomás- 
értékeket: 150/100 és 81/50 Hgmm között ingadozó artériás 
vérnyomás-értékeket észleltünk.

Carotis sinus masszázsra sem vasodepressor válasz, sem 3 
secundumot meghaladó asystolia nem jelentkezett.

Finapress-vizsgálat során szinkron regisztrálva a beteg 
EKG-ját és artériás vérnyomásgörbéjét a saját SR és VVI PM- 
ritmus váltakozásakor 30 Flgmm-t meghaladó vérnyomásgör
béjét a saját SR és VVI PM-ritmus váltakozásakor 30 Hgmm-t

2. ábra: A felső sorban EKG, az alsó csatornán artériás 
nyomásgörbe látható. A felvétel 2., 5., 8. és 11. ütése saját 
sinus-, a többi pacemaker-ütés. Megfigyelhető, hogy a sinus 
ütések által létrehozott artériás vérnyomás nagyobb, mint 
a mesterségesen ingerelt ütéseké. A sinusütések rövidebb 
kapcsolási idővel jelentkeznek, mint a pácéit ütések, s a rövidebb 
telődési idő miatt a vérnyomásnak éppenséggel csökkenni 
kellene; csak az AV-szinkronitásnak köszönhető jelentős 
térfogat-növekedés magyarázza a jelenséget

3. ábra: A legfelső sorban artériás nyomásgörbe, a 3 alsó 
csatornán EKG látható. A bifokális pacemaker beültetése után 
vérnyomásingadozás nincs

meghaladó vérnyomáskülönbségek, kórosan kifejezett „beat- 
to-beat” variabilitás volt látható (2. ábra).

Az elvégzett vizsgálatok alapján igazolva láttuk, hogy a 
beteg -  akiben sebészi koszorúér-szűkületet kimutatni nem 
tudtunk -  nyugalmi angina pectoris panaszainak hátterében 
pacemaker-szindrómára visszavezethető diastolés coronaria- 
hypoperfusio áll, ezért VVI-pacemakerét AV-szekvenciális, 
DDD üzemmódú „élettani” pacemakerre cseréltük (AV átveze
tési idő 180 ms., refrakteritás 273 ms). Az új pacemaker beül
tetése után megismételve a Finapress-vizsgálatot, azt tapasztal
tuk, hogy a korábban észlelt markáns „beat-to-beat” vérnyo
másvariabilitás teljesen megszűnt (3. ábra).

Az elmúlt évben gyakorta ellenőrzött beteg 10 éven át fenn
álló, csaknem naponta jelentkező nyugalmi angina pectorisos 
attakjai teljesen elmaradtak, panaszmentes, ami bizonyítja, 
hogy a coronaria-hypoperfusio miatt kialakuló „low-flow” 
myocardium-ischaemia az artériás vérnyomásingadozást kiik
tató AV-szekvenciális PM beültetésével kiküszöbölhető volt. 
Antianginás gyógyszereit elhagytuk, csupán aspirint szed.

Megbeszélés

A pitvar-kam rai elek trom os aktiváció szinkronitásának  
jelentőségét az artériás vérnyom ás szabályozásában  
m acskaszíven végzett k ísérletei során McWilliam  ism er
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te fel 1889-ben. N yolcvan  évvel később 1969-ben Mitsui 
és mtsai írták le a pacem aker-szindróm át, m int klinikai 
entitást, m elynek hátterében  a klasszikus értelm ezés sze
rint a pitvari tö ltő fu nk ció  elvesztése és neurocardiogén  
reflexm echanizm usok  által kiváltott perifériás vasod ila- 
tatio, s következm ényes 15-30% -os verőtérfogat-csökke
nés áll (3). A tünetegyütteshez társuló hem odinam ikai 
eltéréseket az akkor rendelkezésre álló vizsgálati m ód 
szerekkel Haas és Strait írták le (6). A korszerű pacem a
kerek széles körű alkalm azása, valam int az invazív és 
vértelen  kardiológiai v izsgálóm ódszerek  fejlődése tette 
lehetővé annak felism erését, hogy  a pacem aker-szindró
m a nem  csupán az együ regi kamrai, hanem  az újonnan  
kifejlesztett A V -szekvenciális, „m ultiprogram ozható”, 
egyesek  által élettan inak  nevezett ritm usszabályzóval élő  
betegekben  is előfordul (1, 20 ,14 ). Prospektiv, random i- 
zált vizsgálatokkal b izonyították, h ogy  a tünetegyüttes 
előfordulása szign ifikánsan  ritkább kétüregi pacem a
kerek esetén. U gyanezen  tanulm ányok azt is igazolták, 
h ogy  a szindróm a incidenciája  VVI pacem akerrel ren
delkező betegek köréb en  a korábban feltételezett 5 -1 5%- 
osn ál jóval nagyobb (75% ) akkor, ha az enyhe tünetekkel 
járó, ún. „szubklinikai” formákat is felism erjük, illetve  
szám ba vesszük (7, 16). Szívtranszplantáción és azt k ö 
vető  definitiv pacem aker (W IR , D D D R )-beü ltetésen  
átesett betegeken végzett vizsgálataik alapján Roelke és 
mtsai úgy vélekednek, h ogy  a kétüregi pacem aker ilyen  
betegekben  is kedvezőbb , s a pacem aker-szindróm a, 
valam int a retrográd ventriculo-atrialis ingerületvezetés 
kialakulása együregi kam rai ingerlés m ellett jóval gya
koribb (13). M egfigyeléseik  szerint szívtranszplantáció  
után DDDR ingerlési m óddal is b iztosítható  m egfelelő  
pitvari endocardialis potenciál és stim ulációs küszöb, 
noha az intraatrialis vezetési zavarok kétségk ívü l gyako
ribbak, m int a transzplantációban nem  részesült b eteg 
csoportban (13). Furman az összegyűlt ism eretek alapján  
1994-ben újra defin iálta  a pacem aker-szindróm át, s m eg
fogalm azása szerint a tünetegyüttes olyan h em od in am i
kai és elek trofizio lógiai funkciózavar, am ely  a szív  ak
tivációs m intázatának m egváltozására, a pitvarok és 
kam rák elektrom os és kontraktilis m űk ödésén ek  aszink- 
róniájára vezethető v issza . Létrejöttét e lőseg íti a h ely te
lenü l m egválasztott AV-késleltetési idő, az egyes betegek
b en  észlelhető retrográd ventriculo-atrialis ingerületve
zetés, valam int az élettan i szükségletekhez nem  m indig  
igazodó „rate resp onse” program ozás (4 ,5 ) . A fizio lógiás  
viszonyokat leginkább  m egközelítő  program ozáshoz  
k ülön böző  m unkacsoportok  m ás-m ás noninvazív  e l
lenőrző  m ódszereket ajánlanak: ezek  közü l a leggyak
rabban alkalm azott a transthoracalis echocardiográfia  
(15), a „beat-to-beat” artériás vérnyom ásm érés (17) és az 
im pedancia-kardiográfia (12). A m egfelelő  AVC-késlel- 
tetés m eghatározása és program ozása k ü lön ösen  fontos 
a rossz bal kamra funkcióval rendelkező betegek h em o 
dinam ikai stabilitásának biztosításához, s például di- 
latatív cardiom yopathia esetén  terápiásán is k iaknázhat
juk a rövid pitvar-kam rai késleltetést a pitvari tö ltő funk
ció kihasználása, és a végd iastolés regurgitatio m értéké
nek csökkentése érdekében. Böhm és mtsainak m egfigye
lései aláhúzzák azt a tényt, h ogy  SSS fennállta, m egtartott 
AV-nodális vezetés esetén  a tartós pitvari PM -kezelés 
választandó m ódszer. Előnye a b izonyított pitvari an-
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tifibrilláns hatás, a throm boem boliás szövődm ények  
kisebb kockázata, az ebből adódó csökkent cardiovascu
laris m ortalitás, valam int a pacem aker-szindróm a rit
kább előfordulása (2).

A pacem aker-szindróm a k lin ikai tünetei közü l az 
angina pectoris együregi és kétüregi pacem akerek esetén  
egyaránt ritka m egjelenési form ának szám ít. A n em zet
közi irodalom ban VVI pacem akerrel rendelkező ischae- 
m iás szívbetegekben  leírták az anginás attakok gyak o
ribbá válását, s ugyanilyen  betegcsoportban  kim utatták a 
kétüregi pacem aker előnyös voltát m egfelelő  m axim ális  
frekvencia határérték m egválasztása esetén  (10). A hazai 
irodalom ban angina pectorist provokáló pacem aker
szindróm áról b eszám oló  k özlem én y  nem  jelent m eg  
(18). Betegünk esetében  a szign ifikáns szűkület jelen létét  
kizáró szelektív  coronarogram , a fokozott koszorúér
görcskészség hiánya és a nyugalm i rosszullétek  alatt é s z 
lelt artériás h ypoten sio  vetette fel a pacem aker-szindró
m a kóroki szerepének  gyanúját, m elyet transthoracalis 
echokardiográfia és „beat-to-beat” artériás vérnyom ás- 
m érés segítségével b izonyítottunk  (9, 15). Mivel a b eteg  
saját sinus- és pacem aker-frekvenciája csaknem  azon os  
volt, terápiás lehetőségként felvetődött a pacem aker frek
venciájának esetleges csökkentése, am i a gyakori ritm us- 
váltások kiiktatásával feltehetően  k iküszöbölte volna a 
„low flow ” m yocardium  ischaem iás periódusokat. Erre 
azonban az 1986-ban im plantált PM típusa (fix frekven
ciája) m iatt n em  volt lehetőség. K om binált antianginás  
farm akoterápia a beteg panaszait nem  befolyásolta, sőt a 
m yocardiális ischaem ia irányában végzett vizsgálatok  a l
kalm ával, gyógyszerein ek  elhagyása m ellett panaszainak  
m érsék lődését figyeltük m eg. Ezt a szerves nitrát és a 
gyors hatású n ifedip in  ilyen esetben  sem  jótékony, a 
pacem aker-szindróm a klinikai tüneteinek  m anifesztá- 
cióját e lőseg ítő  perifériás vasod ilatator hatásával m agya
rázzuk (19).

Esetünkben az AV-szekvenciális fizio lógiás p acem a
ker beültetése után elvégzett echokardiográfia igazolta a 
szim ultán pitvar-kam rai kontrakció m egszűnését, a 
transm itralis pulzatilis D oppler-flow  A-hullám a jó v ég 
diastolés pitvari kontrakcióra utalt.

Esetbem utatásunk ráirányítja a figyelm et arra, h ogy  a 
típusos PM -szindróm a klasszikus és közism ert tün etein  
kívül, m int am ilyen  a syncope és a dyspnoe, angina pec- 
torisnak m egfelelő  klinikai kép esetéb en  is gondoln i kell 
a PM -szindróm a kóroki, provokatív szerepére. Az ilyen, 
kétségkívül ritka esetek  d iagnosztikájában az anam nézis  
pontos felvétele, a k étd im enziós echokardiográfia, va la 
m int a folyam atos nem -invazív  „beat-to-beat” vérnyo
m ásm érés van segítségünkre.
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HORUS

Farkas Géza (1872-1934) az élettan professzora

1997-ben volt szü letése 125-ik évfordulója. Már csak ke
vesen  vagyunk, akik élvezhettük  előadásait, dolgozhat
tunk intézetében. Kedves k öte lességünknek  érezzük  
kim agasló em beri és tanári egyén iségét m egism ertetn i a 
m ai orvosnem zedékkel.

Farkas Géza 1872. jún ius 9-én  született Budapesten. 
Apja Farkas Ignác ép ítési vállalkozó volt. G im názium i 
tanulm ányait B udapesten, egyetem i éveinek nagy részét 
ugyanitt, k isebb részét B écsben  töltötte. O rvosi oklevelét 
1897-ben vehette át. 1898-tól a budapesti orvosi kar élet
tani in tézetében  dolgozott Klug Nándor, m ajd Tangl 
Ferenc vezetése alatt. Az utóbbi ism erte föl Farkas Géza 
kiváló képességeit. 1901-ig tanársegédként m űködött itt. 
Majd az Á llatorvosi Főiskola élettan i in tézetében  folytat
ta tudom ányos tevékenységét. Tangl távozása után ő lett 
az intézet vezetője, az élet-, szövet-, és fejlődéstanon kívül 
fizikát is oktatott.* A Tangl halálával m egürült budapesti 
egyetem i élettan i tanszék  vezetésével b ízták m eg, majd  
1922-ben (m ár főskolai professzúra birtokában) n evez
ték ki ny. r. tanárnak az élettanra. Tekintélyének k öszön 
hetően  1929-ben dékánná választották. H osszas betegség  
után 1934. szeptem ber 14-én, hatvankét éves korában  
hunyt el a balatonfüredi szívkórházban (1 ,4 ).

Tudom ányos tevékenysége sokszínű volt. Még fiatal 
tanársegéd korában alapította m eg Pékár Mihály, Winkler 
Lajos és Gorka Sándor barátaival a Kis Akadém iát, a tehet
séges, törekvő fiatal tanársegédek baráti társaságát. 
M inden tag saját tudom ányágából tartott szabad előadá
sokat. Legtöbbször Farkas Géza adott elő: 45 alkalommal.

Élettani előadásain kívül a zenei képességek agyi lokalizá
ciójáról, a hangszerekről, valamint a festőművészeti ábrázolás 
eszközeiről az élettani optika világításában témákról adott elő. 
Avezetőség tagja volt 1905—1910-ig és 1924-től élete fogytáig. A 
Kis Akadémia Eötvös-serlegébe Eötvös Loránd nevén kívül a 
négy alapító tag neve volt bevésve. Később Farkas emlékser
leget is avattak. Mindkét serleg eltűnt 1945 után, csakúgy mint 
az Élettani Intézet előcsarnokából a Farkas Gézát ábrázoló 
bronzrelief. Barbár kezek még síremlékéről is elvitték ércbeön- 
tött képmását!

Nagyobb művei: Élettani bevezetés a Kéthly-Nékám-féle 
Magyar orvosi vademecumban (1900); A talentum és a lángész 
élettana (1901). A vérsavó hydroxil-ion tartalmáról (1902). A 
színes fotográfozásról (1908). Az állati lélek kérdése (1909). A 
festői színhatások fiziológiájáról (1912). A táplálkozás-reform 
és a háború (1916) Csupán ez a néhány cím is tanúsítja 
sokoldalú érdeklődését és tevékenységét.

* Az orvoskari és állatorvosi élettani tanszék illetőleg intézet között 
igen szoros volt a kapcsolat, a tudományos eredmények cseréje 
napirenden volt.
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Legnagyobb jelentőségű  az a több éves tartamú, m u n 
katársaival végzett k ísérletsorozata volt, m elynek célja a 
m ezőgazdasági m unkások energiaforgalm ának m egh a
tározása volt. Eredm ényeit m agyaru l a Magyar O rvosi 
A rchívum  1928-as évfolyam ában k özölte, ném etül a b er
lin i, Springer kiadású „A rbeitsphyiologie” cím ű fo ly ó 
iratban. A m agyar m ű címe: Az energiafogyasztás mező- 
gazdasági munkáknál. Az első  k özlem én y  az aratás alat
ti, a m ásodik  a csép lési energiaforgalm at ism erteti.**

Farkas és munkatársai kutatási eredményeit -  Gömöri Pál 
közlése alapján -  következőkben foglalhatjuk össze. Kitűnt, 
hogy az aratómunkások alapanyagcseréje mintegy 20%-kal 
emelkedett munkaidejük alatt. Oxigénfogyasztásuk a búza ara
tásakor emelkedett a legjobban, zab kaszálásakor a legkevésbé. 
A napi 15 órás munkaidő egymagában jelezte az aratómunka 
nehézségét. A gázanalitikával meghatározott energiatermelés 
az egyik vizsgált gazdaságban napi 5200, a másikban napi 4600 
kalóriát tett ki. Különböző foglalkozásokban: ipari munka, 
tánc, lovaglás, orgonálás átlagosan 2500-3000 kalória a napi 
hőtermelés, csak a kőfaragó, fadöntő és az aratómunkásoké 
magasabb ennél. Az aratók tápláléka jobbára szénhidrátokból 
és zsírból állott, húst egyszer ettek az aratás három hete alatt. 
Átlagosan 6,9 kg-ot fogytak munkaidejük alatt. Cséplés idején 
már nem fogytak. Mesterségesen összeállított étrenden napi 
6000 kalóriát igényelt testsúlyuk megtartása. Nyilvánvaló tehát, 
hogy „az aratómunka az aratási periódusban a legnehezebb, a 
legnagyobb energiaigénnyel járó munkát jelenti.” (4)

Farkas v izsgálatai ú ttörőek voltak. Korábban csak a 
svájci Loewy és Schrötter á llap ították  m eg egy szem ély  
energiaforgalm át fűkaszálás és szénahordás közben  (4).

Kutatómunkáján kívül kitűnt az oktatásban is. Á llan
dóan törekedett hallgatóit a logikus orvosi gondolkodásra 
nevelni, amire az orvostudom ány legújabb haladásának  
naprakész, alapos ism erete képesítette. Az új tudom ányos 
közlem ényeknek a lényegét k iem elve építette előadásaiba. 
Képes volt a legbonyolultabb ism eretek megértetésére. 
M inden fontosabb adatot fölírt a táblára. M indenki m eg
érezhette: szenvedélye a tanítás és m ennyi energiát áldoz 
előadásaira. Hallgatóságát szinte m egigézte lendületes e lő
adásaival, végig lekötve figyelm ét. M indenki buzgón jegy
zetelt, m ert Farkas profeszor nem  írt tankönyvet, vélem é
nye szerint ugyanis mire m egírták, m áris elavult.

Nem volt egyoldalú tudós. Reneszánsz egyéniségként egy
aránt kedvelte és művelte a tudományt és a művészetet. Zene
rajongó volt, sőt zeneszerzői oklevelet is szerzett. Zongora

** Korányi Sándor 1927-ben - mint ismeretes -  síkraszállt az egyete
mek védelmében. Ennek során a falusi nép nyomoráról, betegségeiről 
szólva Farkas Géza riasztó tudományos eredményeivel érvelt. Szállási 
Árpád ezt az Orvosi Hetilapban írott kitűnő tanulmányában idézte (5)
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játékát maga Liszt Ferenc is hallgatta utolsó pesti tartózko
dása során. Naponta zongorázott. Utolsó nyilvános szereplése 
a Kis Akadémiában történt 1934 februárjában, amikor Bókay 
János zenekompozíciói bemutatásakor operaénekesek és 
zeneművészek zongorakíséretét vállalta és virtuózán teljesí
tette (3).

Sokat utazott. Az őt k ísérő  barátait avatottan  vezette  
k ülfö ld i városok  n evezetessége i és m űem lékei között. 
K épesítette erre szám os id eg en  nyelv ism erete. Kelen 
Béla jegyezte  föl róla, h o g y  a két k lassz ikus nyelven  
kívü l fo lyékonyan  beszélt és  ír t nyolc é lő  n yelven  (4). 
C saládot n em  alapított. Ö ccsét és annak  családját ö n 
zetlen ü l tám ogatta gazdasági n eh ézsége ik  idején . A lap
jában d erű s kedélye baráti társaságban  b on tak ozo tt ki. 
E gyszerűen  öltözködött. C sakn em  m in d ig  m agával 
hordta folyóiratokkal, k ön yvek k el teli aktatáskáját. 
T udom ányos érdeklődését m ég  sú lyos b etegsége  sem  
korlátozta. Kórházi ágyán is d o lgozo tt a „Szem optiká
ja ”  c ím ű  m űvén , am ely csak  halála  után került k iadásra  
( 1 ) .

Egykori munkatársai közül 1972-ig 13 lett egyetem i 
tanár, 29-en  főorvosok, vagy m ás vezetők , 17-en nyertek 
tudom ányos fokozatot. A  Magyar Tudom ányos Akadémia 
rendes tagságát ketten, Kossuth-díjat hárm an érdemeltek  
ki (4). Hallgatói előadásain tanulták és kedvelték m eg az 
élettant és a logikus orvosi gondolkodást, így  tágabb látó
körrel és szilárdabb alapozással folytathatták tanulm á
nyaikat.

K étségkívül Farkas Géza volt a századeleji orvospro
fesszorok  egyik  legm arkánsabb vezető  egyén isége , k inek  
em lék ét nem  k ödösíth eti el a idő m úlása.

IRODALOM: 1. Deseő D.: Farkas Géza dr. A Kis Akadémia negy
venkét esztendeje az ezredik előadásig. In: Bartha I. és Förster R. 
szerk. Kis Akadémia Kiadó, 1941, 303. -  2. Gorka T.: A Kis 
Akadémia és a magyar orvostudomány. Orvostörténeti Közle
mények, 1970, 54, 147-154. -  3. Gorka T: Három kiváló orvos
zenész. Orvosi Hetilap, 1986,127, 347-348. -  4. Gömöri R: Meg
emlékezés Farkas Gézáról. Orvostudomány, 1972,23, 137-146. -
5. Szállási Á.: Farkas Géza, akinek élete volt a főműve. Orv. 
Hetilap, 1984,125,2324-2327.

Gorka Tivadar dr.

A sztetoszkóp története

„Natura sanat, medicus curat morbus” 
(Cristoph Wilhelm von Hufeland)

1. ábra: René Théophile Hyacinthe Laennec (1781-1826)

Az ókori görög  m edicinát m egalap ító  és m űvelő  orvosok  
a cardiopulm onalis rendszer vizsgálatakor a ránk m a
radt kultúrtörténeti em lékek alapján olykor alkalm azták  
a direkt auscultatio m ódszerét, am ely  az egyik  fül m ell

kasfalra illesztéséből állt. H ippokrateszi tan ítások  között 
szerep el ezzel a m ódszerrel észlelhető  p leu ritises dörzs- 
zörej leírása, am ely fentnevezett időszakban  már d iag
n osztizá lható  volt. A H ippokrateszi ész le lések  és tanítá
sok  az ezt követő  évszázadok  során a reneszánsz koráig a 
fe led és hom ályába m erültek.

A XIX. század első  éveiben  René Théophile Hyacinthe 
Laennec (1781-1826) a sztetoszkóp  m ajdani feltalálójá
nak k özeli barátja: Gáspár Laurent Bayle (1774-1816) a 
m in d en n ap ok  betegvizsgálatának területén  visszatér az 
ókori görög  m edicina tanításaihoz, és ism ét bevezeti a 
direkt auscultatiot. L aennec a direkt auscu ltatióból k iin 
dulva k ifejleszti az indirekt auscultatiós m etod ikát. E két, 
az orvoslás kim agasló egyén isége nem  véletlen ü l írta be 
n evét az orvostudom ányok  krónikájába, h iszen  ta
n ítóm esterü k  az a francia Jean Nicolas Corvisart 
(1 7 55 -1821 ) volt, aki N apóleon  m agánorvosaként, vala
m int a Párizsi Klinika vezető  b elgyógyász  professzora
ként a tudom ányos alapon  nyugvó orvoslás irányvonalát 
képviselte .

A  sztetoszkóp  felfedezésének  eredetéről több történet 
terjedt el, am elyek nem  zárják ki, h anem  inkább k iegé
szítik  egym ást. Az egy ik  anekdota szerint Laennec egy  
kifeszített, hosszú  m adzag két végén  n agy  távolságból 
fém tö lcsérb e beszélgető  és egym ást tökéletesen  m egértő  
gyerekeket vett észre. A két tölcsér felő li rész, Laennec 
gondolataiban  a beteg testrészt és a v izsgáló  fület, m íg a 
kifeszített m adzag a sztetoszkóp  légoszlopát m int hang
vezető  k özeget reprezentálta. A m ásik  változat szerint 
L aennec beteg kislány vizsgálata k özb en  észrevéve an
nak zavarát, szívét ö sszesod ort papírhengerrel hallgatta  
m eg. Ekkor a szívhangok  m ég sohasem  hallható színe-
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2. ábra: René Laennec fából készült sztetoszkópjának tervrajza

„Arra gondoltam, hogy ez az eljárás értékes vizsgáló
módszer lehet nemcsak a szívverés tanulmányozására, 
hanem minden hangot keltó' mellkasi mozgás vizsgála
tára, a légzés, a hang, a hörgők, a folyadékmozgás tanul
mányozására akár a mellkasban, akár a hasüregben.”

Az új élményként ható hangjelenségek által kiváltott 
lelkesedés hatására megalkotta első fából készített szte
toszkópját. M éreteit tekintve kb. 23 cm hosszúságú és 4 
cm átm érőjű lehetett, melynek több javított változatát 
készítette el. Az általa elkészíttetett műszer segítségével 
mintegy három  év alatt kidolgozta a hallgatózási m eto
dikáját. A Necker Kórház betegeit átvizsgálva, a betegek 
auscultatiós jelenségeit egybeveti elhunyt em bertársai
nak kórboncolási leleteivel. Tapasztalatait és megfigyelé
seit az 1819-ben megjelent főművében, a Traité de l’aus- 
cultation médiate (Értekezés a közvetett hallgatózásról) 
teszi közzé. Megalkotja a napjainkban is használatos 
mellkasi szervek auscultatiós szakkifejezését és egyúttal 
felhagy a korát jellemző szakirodalom nyelvezetének és 
fogalmainak önkényes értelmezésével, és az egyértelmű 
m odern orvosi szaknyelv megformálásán fáradozik. A 
hatalmas m unka sajnálatos módon szervezetét megvi
seli, és m ár fiatalon „olyan betegnek nézett ki, m int pá
ciensei” jellemezte kortársa. Fő műve annyira időtálló 
volt, hogy csupán a századfordulón egészítették ki megfi
gyeléseit a dörzszörej és nedves szörtyzörej leírásával, 
valamint leegyszerűsítették az általa túlosztályozott lég
úti hurutok fajtáit.
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3. ábra: René Laennec 1819-ben megjelent fő műve a Traité de l'auscultation mediate
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zettel és hangerővel, mindenféle mellékes zörejtől füg
getlenül váltak hallhatóvá. Valójában hogy hogyan tö r
tént azt sajnos nem tudjuk, viszont ránk m aradt Laennec 
írása, amelyen az újítással kapcsolatos gondolatait fel
jegyezte.



A korszak am iben L aennec élt, a rom antika orvoslása  
volt, m ely  elsősorban a n ém et nyelvterületekre korlá
tozódott, de éreztette hatását egész Európában. Alapját a 
szerves v ilág  és a szellem  a zo n o s  volta képezte. K övetői 
az orvosi anatóm iát is rom antikusan  értelm ezték . A ro
m antika orvoslásának fő k ép v ise lő i, pl.: Georg Wilhelm 
Fridrich Hegel, valam int Karl Fridrich Burdach az 
egészség, betegség és gyó g y ítá s  fogalm ait m egpróbálták  
filozófia i alapon értelm ezni. A bécsi orvosi iskola k i
m agasló tanítványa Leopold Auenbrugger (1722-1809)  
által k idolgozott, és 1761-ben  ism ertetett kopogtatási 
m etodikát tartalm azó fő m ű v ét az Inventum  n ovu m  ex 
p ercussione thoracis h u m an i u t signo ob strusos interni 
pectoris m orbos detegendi c ím m el (Új találm ány az em 
beri m ellkas kopogtatásáról, m int a m ellkasban elrejtett 
b etegségek  felism erésére a lkalm as jelről) a rom antika  
orvoslása elhallgattatta. A véletlen n ek  k öszön h ető , hogy  
C orvisart e rem ekm űvel találkozva, az első k iadást köve
tően , m in tegy  ötven évvel k ésőb b  francia nyelvre lefordí
totta és népszerűsítette. L aennec, Corvisart tanítványa
ként teljesen  szem ben állt a rom antika orvoslásával és a 
tudom ányos alapon nyugvó orvoslást helyezte előtérbe. 
A rom antika orvoslásának befagyott jegét áttörni Johann  
Leopold Auenbrugger Inventum  nóvum a, valam int 
Laennec Traitéje nélkül leh etetlen  lett volna.

A m ég  igen fiatal, o rv o s i pályafutása elején  álló 
Laennec pulm onalis tubercu losisban  elhunyt b eteg  em 
bertársának kórboncolása k ö zb en  egyik  ujját m egsér
tette. A rendelkezésünkre álló  m orfológiai leírás alapján  
a sértett területen tubercu lum  anatom icum  keletkezett, 
am ely m in tegy  húsz év  elteltével, 45 éves korában  
tragikus halálát eredm ényezte. Ez volt a term észet első  
olyan akaratlan kísérlete, am ely  a véletlen  bakteriális 
átoltás révén  igazolta a tu b ercu losis fertőző term észetét. 
Az élet paradoxonja, hogy  L aennec m indvégig elvetette a 
tubercu losis gyulladásos ered etét és a kórképet rossz
indulatú sejtburjánzásnak vélem ényezte. Korai halálával 
pótolhatatlan  veszteség érte a tudom ányos alapon  nyug
vó európai orvoslást.

L äennec 1819-ben m egjelent Traité-jét k övetően , 
m integy  h úsz évvel későb b  hazánkban a b écs i orvosi 
iskolával szinte egyidőben  tért hódított a sztetoszkóp , il

letve „hangtöm esz” használata, fém jelezvén  az akkori 
m agyar orvoslás N yugattal lépést tartó színvonalát. M a
gyarországi terjesztésében  Schöpf Merei Ágostonon k ívül 
elévü lhetetlen  szerepet játszott Halász Géza, aki kórter
m i betegbem utatásokkal színezve tartotta Pesten m a
gánóráit ezen  új d iagnosztikai tém akörből. M agyar- 
országon az eredeti, L aennec által tervezett, fából k észí
tett sztetoszkópot a k lin ikai gyakorlatban az 1850-es 
évekig használták. Ezt követően  fém ből k ialakított és 
hajlított csövek vették  át szerepkörét.

Laennec fő m űvének  m egjelenése a Traité de l’ascul- 
tation  m édiate az orvostudom ányok  új korszakának  
kezdetét jelezte. A z európai orvoslás nagyjainak élet
m űve kivétel nélkü l példázza az egyedi orvosi tapasztala
tok fontos szerepét az orvostudom ány fejlődésében  és 
egyúttal felhívja a figyelm et napjaink olykor kreativitást 
nélkülöző, az orvostu dom ány fejlődésének  gátját jelentő, 
különböző  d iagnosztikai és terápiás sém ák veszélyeire.

René T heophile H yacinthe L aennec örök  em lékét 
szülővárosában, Q uim perben, 1868-ban, halálának 40. 
évfordulója a lkalm ából a város által állított szobor őrzi.

Köszönetnyilvánítás: Köszönetét mondunk a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár mukatársainak 
René Théophile Hyacinthe Laennec fő művének a „Traité de 
l’auscultation mediate” rendelkezésre bocsájtásáért.
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Máj- és epeútbetegségek
A krónikus h ep atitis  d iagnosztikája .
H opf, U. és Berg, T. (Abt. für Innere  
M ed. und P olik lin ik  m it Schwerpunkt 
H äm atologie/O nkologie , V irchow - 
Klinikum  der H um boldt-U niversität 
Berlin, N ém etország): D tsch. m ed. 
W schr., 1997, 122, 1555.

A krónikus hepatitisek  (CH) aetio ló-  
giája sokrétű, a legtöbb esetben  k i
deríthető, jellegzetes szövettani elvál
tozások  és legalább féléves időtartam  
határozzák m eg. Az akut és krón ikus  
form a elkü lön ítése elsősorban a v í
rushepatitisekben  fontos, a m egfelelő  
kezelés indikációja szem pontjából, 
m elyre egyetlen  példa, hogy  B-hepati- 
tisb en  várakozni lehet, de akut C -he- 
patitisben  az in terferon-a  (IF N -a ) te
rápiát haladéktalanul el kell kezdeni. 
Gyakorisága és előfordulása K özép- 
Európában gyakorlatilag azonos; leg 
gyakoribb a C -vírus (HCV) és a lko
holtoxikus form a, főképpen a n agy
városokban, de elég nagy szám ban  
vidéken  is, akárcsak a B-vírus okozta  
kórform a (H BV ), am ivel szem ben  a 
F öldközi-tenger könyéki országok 
ban a CHB delta-vírussal (H D V) 
együttes szuperinfekció is előfordul. 
Az autoim m un hepatitisek  a krón ikus  
form áknak m integy  10%-ában for
dulnak elő; em ellett társulhat pr. b ilia 
ris cirrhosissal v. pr. szklerotizáló  
cholangitissel (PSC). A CH tü n et
m entesen  folyhat le és a panaszok  
nem  jellegzetesek , éppen azért a 
transam inase, a y-GT és vérképv izs
gálatot m ind en  betegnél el kell 
végeztetn i, em ellett a vasculitis m in 
den form ájában és lym phom ákban, 
valam int rheum ás kórképekben az 
em lítetteken k ívül ajánlatos m eghatá
rozni a H BsAg-t és az anti-H C V -an- 
titestet. E gészségügyi dolgozóknál 
ped ig  egy-, ill. három évenként rend
szeres szűrővizsgálatokra van szük 
ség, k iegészítve a HBV és HCV irá
nyában végzett vizsgálatokkal

A szekvenciális laboratórium i 
diagnosztika CH gyanúja esetéb en  ál
talában három  lépcsőben  végezhető . 
Az első  az alapvizsgálatokkal azon os  
(SGOT, SGPT, y-GT és vérkép). A m á
sodikban ezeket a következőkkel eg é
szítik  ki: alk. phosphatase, se. b iliru 
bin, qual. vérkép, thro.-szám , Quick-

érték, se. összfehérje, album in , se. 
elektroforézis, cholesterin , trig lyce-  
rid, g lucose, se. vas, anti-HCV-ellen- 
anyag (ELISA) és HBsAg.

A m ásod ik  lépcsőben  végzett v iz s 
gálatokkal m ár osztályozni lehet a 
m ájelváltozást és a harm adik  lép cső  
vizsgálatai gyakorlatilag célzottan  
történnek. A közlem ény szerzői k ü 
lön böző  serologiai k onstellációk  p é l
dája alapján a következő esetekben  
nyújtanak d iagnosztikus segítséget: a 
beteg anti-HCV-(ELISA)-pozitív és a 
transaminasek koncentrációja magas. 
Tulajdonképpen HCV infekcióra van  
gyanú. A HCV perzisztencia igazo lá 
sához m indenképpen  szük séges a 
HCV-RNA m eghatározása (po lym e-  
rase-láncreakcióval), de csak akkor, 
ha ennek  gyakorlati következm ényei 
vannak. Az in terferon-a (IF N -a ) k e
zelés indikációjához viszont a követke
ző autoantitestek m eghatározása szük
séges: antinuclearis (ANA) sim aizom  
ellenes (SMA), m áj-vese m ikroszom á- 
lis (LKM-AK), an tim itochondriá lis  
(A M A ),pajzsm irigy (TAK) m ikroszo-  
m ális pajzsm irigy (M A K /= TPO-AK), 
m elyeket TSH és anti-H IV  m egh atá
rozással kell k iegészíten i. A utoanti
testek kim utatása a kezelés in d iká
ciójában és ellenőrzésében  rendkívül 
fontos. A H C V -genotípus és a vir- 
aem ia fokának a m egítélése a CHC le 
folyásában nem  nyújt p rogn osztik us  
betek intést és n incs rá szük ség  az 
IF N -a  terápia indikációjában sem . 
A nti-H C V -poz. betegek  norm ális  
transam inasekkal kétharm adrészben  
H C V -hordozók és közü lük  77% -ban  
találhatók szövettani elváltozások.

A következő' példában a beteg 
HBsAG-pozitív, transaminasei maga
sak. HBsAg kim utatásával a HBV  
perzisztencia  igazolt. A m enn yib en  
IF N -a terápia potenciális jelöltjéről 
van szó, a következő k iegészítő  v iz s 
gálatokat kell elvégezni: FIBeAg, anti- 
HBe és HBV-DNA. Ha a HBV vad 
típusának az infekciójáról van szó, 
akkor a következő konstelláció  áll 
fent; H B eA g-poz./anti-H B e neg. For
dított esetben  ún. praecore-m utáns 
replikációról van szó. Ezekben a b e
tegekben szám oln i kell hepatikus  
shubokkal és progrediáló lefolyással. 
Ezzel szem ben  létezik  ún. egészséges  
(tünetm entes) H bs-A g-hordozó, ahol 
a transam inasek  norm álisak  és CH-

nak n incs szövettan i jele. Krónikus 
H DV-infekció esetéb en  elsősorban  
HBeAG neg. C H B-ben a progressziót 
m agas IgG jelzi. IF N -a  kezelés e lkez
dése előtt az előbb  felsorolt autoanti- 
test vizsgálatokat ajánlatos elvégezni.

A c. variánsban a betegek y-GT-je, az 
alkalikus phosphatase emelkedett, de 
anti-HCV és HBsAg-negatívak. Ilyen 
esetekben elsősorban exogén-toxikus 
m ájbetegség vetődik  fel, alkoholabúzus 
gyanúja esetében  javasolják a szén- 
hidrát-deficiens transferrin (CDT) 
vizsgálatát. H asonló  laborparam éterek  
találhatók alim entáris v. familiáris ere
detű zsírmájnál és cukorbetegségben. 
Mire kell akkor gondolni, ha a trans
aminasek és az alkalikus phsophatase 
emelkedett, viszont az anti-HCV és a 
HBsAg negatív? Differenciáldiagnosz- 
tikusan autoim m un-hepatitis (AiH), 
pr. biliáris cirrhosis és pr. szklerotizáló  
cholangitis vetődnek  fel, m elyeknek  
serologiai differenciál-diagnosztikáját 
áttekinthető táblázatban foglalják 
össze, kitérve az SGPT, alk. p hos
phatase, y-GT, az IgG és IgM im m un
globulinok, valam int az egyes autoan
titestek vizsgálatára. Ezek az em lített 
három m ájbetegségben különböző
képpen viselkednek, jóllehet jellegzetes 
autoantitestek előfordulása nélkül és 
norm, im m unglobulin  koncentrációk
kal is előfordulhatnak, amikor máj- 
biopsziára van szükség. Fiatalok kryp- 
togén cirrhosisa esetében W ilson-kór 
is előfordulhat, fokozott rézkiválasz
tással a vizeletben, alacsony se. réz és 
Coeruloplasmin koncentrációval. Pr. és 
sec. siderosis d ifferenciáldiagnoszti
kájában a biopsziás m ájszövet h isz
tokémiai vizsgálata lényeges. Am eny- 
nyiben az eddigi paraméterekkel nem  
sikerül a d iagnózist tisztázni, k iegé
szítő CMV-IgM ellenanyag vizsgálatot 
ajánlatos végezni a serum ban, k iegé
szítve a leukocyták EBV-IgM ellen
anyag kimutatásával. Exogén-toxikus 
ártalmak (alkohol, gyógyszerek), va 
lamint cukorbetegség és zsíranyag
csere-zavar b iztos kizárásakor felte
hetően b izonytalan aetiológiájú endo- 
génm etabolikus kórform áról van szó. 
A pathogenesis valószínűleg endotoxi- 
kus, a lefolyás nem  progesszív, de kró
nikus.

CH-ek d iagnosztikájában  a k ép 
alkotó eljárások közü l helye van az 
abdom inális szonográfiának , a CT- 
nek és m ágneses-rezon ancia -tom o-  
gráfiának (M RT), elsősorban  gócos  
elváltozások kiderítésére.
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Az utolsó  fejezet a m ájb iopsziát 
tárgyalja, am inek az in d ik ác ió ja  az 
em lített lényegesen b ő v ü lt laborató
rium  , főképpen im m u n o ló g ia i v izs
gálatokkal ném ileg m ó d o su lt  a diag
n osztik us program  u to lsó  lépcsője, 
éppen  ezért m egfelelő kritikával kell 
m érlegelni. M indenképpen  javasol
ják, ha a laboratórium i d iagnosztika  
eredm énytelen  vagy k étséges. Nincs 
rá pl. szükség igazolt ehr. H BV  v. HCV 
in fekcióban, ha a SGOT és  SGPT m a
gas; annál is inkább n é lk ü lö zh ető , m i
vel az elváltozás ak tiv itásán ak  és a 
fibrózisnak a m értéke n em  d öntő  az 
IF N -a  terápiához. Speciális esetekben  
azonban, pl. HCV in fek c iób an  segít
het az akut és krónikus h ep atitis  e l
k ü lön ítésében , m ivel n orm ális  trans- 
am inaseknál egészségesnek  látszó  v í
rushordozókat deríthet fel, akiknek  
vírusellenes kezelésre van  szükségük. 
Előrehaladott cirrhosisban  fö lösleges, 
bizonyos esetekben m eg  ép p en  kont
raindikált. Biopsziára leg in k áb b  máj- 
cirrhosis korai szakában van  szükség  
-  Child A stádium  - ,  m ikor a Quick- 
érték, a se. album in és se. b ilirubin  
m ég norm álisak és a b iz to s d iagn ó
zishoz szükség van rá. Igazolt esetben  
v iszont n incs rá szükség. G yakori on- 
foetoprotein  és hasi szon ográ fia  v izs
gálatokkal esetleges hepatocellu laris  
carcinom a viszonylag korán  k iderít
hető. Gyakorlott kézben a beavatko
zás m indenképpen  d iagn osztik u s, 
m ivel legalább olyan m éretű  máj- 
cilinderre van szükség, am i 10 -15  jól 
áttekinthető portális m ező t tartalm az  
látóterenként. Laparoszkópia m a már 
kevés problém a tisztázására korláto
zódik , elsősorban d iffúz tu m orin vá
zió gyanúja esetében, m ik or máj
transzplantáció vetőd ik  fel, a beavat
kozás m indenesetre nagy  cen tru m ok 
ban lényegesen  csökkent az u to lsó  10 
évben.

Bán András ár.

A krónikus vírus-hepatitis terápiája.
Berg, T. és Hopf, U. (Abt. für Innere 
Med. und Poliklinik m it Schw erpunkt 
H äm atologie/O nkologie, Virchow-K li- 
nikum  der H um boldt-U niversität 
Berlin, Ném etország): D tsch . med. 
W schr., 1997,122,1593.

A ném et em észtőszervi és anyagcsere  
betegségek  társaságának k ezd em é
nyezésére, 1996-ban H alléban  rende

zett konferencián  szóbakerült a kró
n ikus v írus-h ep atitisek  kezelésének  
az indikációja és ellen őrzése , kitérve a 
recidiváló és nem  reagáló esetekre.

A krónikus B-hepatitis lezajlása 
többnyire kedvezőtlen  és kezelés n él
kül a betegek  felében  5 éven belül 
cirrhosis jön  létre, k isebb  részük tü 
n etm entes H B sA g-hordozó lesz, ami 
többnyire stabil. Az egyetlen  gyógy
szer, am inek  a k ezeléséb en  tartós és 
igazolt hatása van , az in terferon-a  
(IF N -a), m ivel 3 x 5 0 - 1 0 0  m illió  E 
hetenkénti adása után 4 -6  hónap  
m úlva legtöbbször tartós rem isszió  
következik  be. R ecidiva H BsAg sze- 
rokonverzió esetéb en  m in tegy  10%. 
Az IF N -a kedvező hatása elsősorban  
im m unstim uláló  hatásának a követ
kezm énye, m ivel a H LA-m olekulák  
expressziója és ezzel kapcso latos v í
rus-antigének  k im utatása révén a v í
russal fertőzött m ájsejteket a cytoto- 
xikus T -lym phocyták  könnyebben  is
m erik  fel és elim inálják. Éppen ezért 
érthető, h ogy  azok a betegek  reagál
nak erre jobban, ak iknél a transam i
nase értékek m agasak, HBV-repliká- 
ciójuk viszont alacsony. A z akut B-he
patitis 90%-a spontán  gyógyu l, ezért 
ilyenkor az IF N -a terápia tulajdon
képpen  nem  indokolt, szem ben  a 
H B eA g-poz., ún. vad típusú  krónikus 
form ával és an ti-H B e-poz. krónikus 
B -hepatitis ún. praecore m utánsával. 
A terápia időtartam a legalább 6 h ó 
nap és am ennyiben  szerokonverzió  
valóban  létrejött, m ég további két
h ónap os kezelésre van szükség, akár 
3 x 9 .0 -1 0 .0  m illió  E heten kénti d ó 
zissal. A p rognózis valam ivel rosz- 
szabb, ha a transam inase értékek 100 
E/l alatt vannak és a m ájbiopsziás 
lelet csökkent gyu llad ásos aktivitásra  
utal. H asonló  a helyzet, ha az infekció  
5 éve fennáll, továbbá HÍV és hepatitis 
ő-vírus szuperinfekció , valam int kró
nikus d ialízis esetében .

A krónikus B -hepatitis kezelésében  
többféle gyógyszerrel próbálkoztak, 
részben IF N -a-val kom binálva, de 
ezeknek sem  volt tartós hatásuk a 
vírusreplikációra v. a b etegség  akti
vitására (T hym osin , L evam isol, Vida- 
rabin, Aciclovir, Suram in, Foscarnet, 
Z idovudin , D udanosin , Ribavirin, 
Fialuridin és P redn iso lon ), azaz sem 
m ivel nem  volt jobb, m int kizárólag  
IF N -a. N u cleosid -an alógok  adásával 
kapcsolatban egyik  problém a a re
zisztencia  k ifejlődése a polym erase- 
gén m utációja k övetkeztében , ami

több n u c leosid  analóg kom binálásá
val esetleg  késleltethető.

K rónikus ő-hepatitisben  nagy a 
cirrhosis rizikója és az effektiv terápia 
éppen  ezért lényeges. Ebben a form á
ban az IF N -a  kevéssé hatékony, jó lle
het a b etegek  felében kom plett re
m issz ió  következik  be, h iszen  a trans- 
am inasek  norm alizálódnak  és a se- 
rum ból eltűnik  a hepatitis-ő-vírus  
(H D V )-R N A . A kezelés befejezése  
után v iszon t 90% -ban recidiva k övet
kezik  b e  és HDV-RNA elim inálás csak  
k ivételesen  érhető el. Éppen ezért, e l
sősorban  fiatalokban, legalább egy  
évig  tartó IF N -a  kezelés javasolt, heti 
3 x  9 .0 -1 0 .0  m illió  E.-el.

H epatitis-C -ben  szenvedő b etegek
nek alig  van esélyük  spontán gyógyu 
lásra, ill. HCV elim inációra, am i nem  
jelenti feltétlenül, h ogy  a prognózis  
rossz. T öbbéves m egfigyelések  szerint 
a b etegek  30-40% -ában kell cirrhosis  
keletkezésével szám oln i, am i v iszont  
elég k ésőn , átlagosan 30 év m úlva jön  
létre. Szám os random izált tanulm ány  
szerint krón ikus C -hepatitisben  az 
IF N -a  valóban  hatásos, m elyre a b ete
geknek a fele szinte azonnal reagál, 
jó llehet többségükben  a kezelés fel- 
függeszése után relapszus jön  létre, 
ezért tartós rem isszió  csak 15-25% - 
ban érhető  el, am it a máj fibrózisának  
a csökk en ése is jelez.

IF N -a  terápia HCV-ben akkor in 
dikált, ha n incs kontraindikáció, k i
m ond ásához v iszont nem  abszolút 
szük séges a m ájbiopszia, m ert a gyu l
ladás ak tivitásának  és a fibrózisnak a 
m értéke nem  döntő. Relatív kontra
ind ikációnak  szám ít a Child A stá- 
dium ú cirrhosis, am i újabb adatok  
szerint m égis vitatott, h iszen  IF N -a- 
val a hepatocellu láris carcinom a e lő 
fordulása csökkenthető .

K övetkezőkben  a krónikus C-hepa- 
titis standard kezelésével foglalkoz
nak. A m enn yib en  az IF N -a-nak  n incs  
kom olyabb m ellékhatása, akkor a 
kezdeti adagot három  hónapig  taná
csos adni, utána viszont döntő je len 
tősége van  a transam inasek  változá
sának és a HCV-RNA m eghatározásá
nak. A m en n yib en  ezek  változatlanok, 
akkor a kezelést tanácsos befejezni. 
Űjabb adatok szerint relapszusban  
IF N -a +  R ibavirin kom binációval kb. 
40% -os eredm ény érhető el. Prog
nosztikusán  jó jelnek  tekinthető, ha a 
beteg fiatal, a HCV rövid  lefolyású, a 
fibrózis k isfokú , cirrhosis n incs és a 
máj kevés vasat raktároz, továbbá a se.
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ferritin  nem  m agas és a y-GT norm á
lis. Jó jel, ha a javulás az első  4 héten  
b elü l m utatkozik és a HCV-RNA-kon- 
centráció már a kezelés elkezdése  
előtt alacsony. R ossz p rognózis jele a 
HCV-1 genotípus v iraem ia. Sajnos 
egyetlen  prognosztikus param éter 
sem  képes annak eldöntésére, h ogy  a 
beteg  m iképpen fog a kezelésre 
reagálni.

Az IFN -a abszolút és relatív ellenja
vallatait táblázatban ism ertetik . Előb
b ihez tartozik pl. Child C stádium ú  
m ájcirrhosis, kábítószer-abúzus, al
koholfogyasztás, H IV -infekció, d e
presszió-p szichózisok , sú lyos általá
n os és autoim m un betegségek , vese- 
transzplantátum , leuko- és throm bo
cytopen ia.

Ribavirin per os adható guanidin- 
szárm azék, v írusellenes aktivitással. 
Több vizsgálat szerint m onoterápia  
form ájában az esetek  50-60% -ában  
valóban  hatásos, h iszen  a transam i- 
nasek norm alizálódnak, viszont a 
viraem ia m értékét nem  befolyásolja, 
ezért IF N -a-val együtt ajánlatos adni. 
Kiderült, h ogy  félévig  tartó kezelés 
után az eredm ények jobbak, m int 
IF N -a  m onoterápiával. Ezeket az op 
tim ista  és előzetes adatokat jelenleg  
m ulticentrikusan elem zik .

Bán András dr.

Randomizált vizsgálat májcirrhosis 
hosszú távú kezelésére octreotiddal 
varix vérzés után. Jenkins, S. A., 
Baxter, J. N., Critchley, M. és m tsai 
(D epartm ent o f  Surgery and Nuclear 
M edicine, Royal L iverpool U niversity  
Flospital, L iverpool, England): BMJ, 
1997,315,1338.

Az endoscopos sclerotisatiót és liga- 
turát széles körben  alkalm azzák a va
rix vérzés kezelésére és az újravérzés 
m egelőzésére, de a betegek  50%-ában 
ism ételt vérzés lép fel, m ielőtt a va- 
rixokat obliteralni lehetne. Ellent
m ondásosak  az adatok ezen  kezelések  
hatásáról a tú lélésre is. A  varixok  
elzárásával sem  o ld ódik  m eg  azonban  
az alapvető problém a, a portalis hy
pertensio, ezért érdeklődésre tarthat
nak szám ot a vazoaktív  szerek a vér
zés aktív ellátásában és adjuvánsként, 
vagy  akár alternatív kezelés részeként 
a program ozott en d oscop os kezelés 
során. Eddig csak béta-b lokkolókkal 
végeztek  klinikai vizsgálatokat ebben

a vonatkozásban, nem  egybehangzó  
eredm ényekkel. E gy alternatív farm a
kológiái leh etőséget kínálnak a s o 
m atostatin  és analógjai. Ezek a szerek  
a sp lanchnikus területen  arteriolaris 
vasoconstrictió t hoznak  létre és gá
tolják a portalis hypertensio  hyper- 
dinám iás keringéséért felelős pep- 
tidek  felszabadulását. Bár a natív so -  
m atostatinnak  a felezési ideje a p laz
m ában 3 perc alatt van, a szintetikus 
analógjainak hosszabb  a hatástarta
muk: az o ctreo tid  felezési ideje a 
plazm ában egészséges em berben 1 
óra felett van és cirrhosis betegben  
m ég hosszabb. Subcutan adott o c 
treotid  a portalis nyom ás és az azygos 
vérátáram lás e lh ú zód ó  csökkenését 
okozza. Ezen hatás, valam int a máj 
reticu loen d oth elia lis rendszerének  
feltételezett stim ulációja  alapján az 
octreotid  a c irrh osisos beteg portalis 
hypertensiójának  h osszú  távú k ezelé
sében is használható  lehet. Ennek a 
kérdésnek az eldöntésére szerzők egy  
random izált, kontrollált vizsgálatot 
folytattak c irrh osisos betegeken, akut 
varix vérzést követően .

A cirrhosisos betegek  első varix  
vérzése után a kritérium oknak m eg
felelő 32 b eteget random izáltan két 
csoportra osztották: 16 beteg csak  
sclerotherapiában, 16 pedig sclero- 
therapia + o ctreo tid  kezelésben ré
szesült. A k ezelést 3 hetente vala
m ennyi varix teljes occlusiójáig ism é
telték. A kom binált kezelésben része
sü lő betegek n aponta 2 x 5 0  pg oc- 
treotidot adtak be saját m aguknak se. 
6 h ónapon  keresztü l. Azokat a b etege
ket, akiknek ism ételt varix vérzésük  
volt, hospitalizálták  és sclerotherapiá- 
val kezelték. A két vizsgálati csoport 
valam ennyi param éterben (kor, nem , 
a m ájbetegség sú lyossága és oka, a v e 
na hepatica nyom ás-grad iense) ösz- 
szehason lítható  volt. A vizsgálat 6 h ó 
napja alatt a kom bináltan  kezelt c so 
portból 1, m íg  a csak  sclerotherapiá- 
val kezekből 7 beteg vérzett újra, 
ebből 2 b eteg  kétszer (p = 0,037). 
M indkét csop ortb ó l egy  beteg vérzett 
oesoph agus u lcusból. 5 beteg halt 
m eg a v izsgálati idő alatt, valam ennyi 
a csak sclerotherapiával kezeltek k ö 
zül, ebből 4 ism ételt varix vérzés  
következtében. A túlélési arányok to 
vább javultak további 12 hónapig, de 
nem  tovább.

A betegség  C hild szerinti beosztása  
a kom binált k ezelésben  részesülő c so 
portban je len tősen , a csak sclerothe

rapiával kezeiteken csak kisebb m ér
tékben javult a 6 hónap alatt. A máj 
vénás nyom ás gradiense a kom binált 
csoportban  átlagosan 6 m m -rel c sö k 
kent, m íg a m ásik  csoportban 1,5 m m -  
rel em elkedett (p =  0,0002). A m áj
funkciós eredm ények a kom binált k e 
zelést k övetően  szignifikánsan javu l
tak, k ivéve az alk. phosphataset és a 
GGT. A v izsgálat befejezésekor a máj 
és lép RÉS aktivitásának javulása  
szign ifikánsan  nagyobb volt a k o m 
bináltan kezelt csoportban.

Az octreotid  kezelésnek kevés és 
enyhe m ellékhatása volt: á tm en eti 
hasm enés és fájdalom  az injekció h e 
lyén és egy  ism ert epeköves b etegn ek  
epegörcse vo lt a kezelés alatt.

A vizsgálat eredményei azt m utat
ják, hogy  az ism étlődő varix vérzések  
m egelőzésében az octreotid és scle- 
rotherapia kom binációja hatásosabb, 
m int a selerotherapia egyedül. Em ellett 
a varixok obliteratiója a túlélést is m eg 
hosszabbítja, am elynek oka nagy rész
ben az újravérzés m egelőzése és a máj 
vénás nyom ás-gradiensének elhúzódó  
csökkenése is, am ely 6 hónap után 25%  
volt a kom bináltan kezelt csoportban, 
szem ben a selerotherapiás csoporttal, 
ahol ez nem  volt m egfigyelhető. Ez a 
hatás igen hasonló a propranololnál 
m egfigyelhető portalis nyom áscsökke
néshez, ám bár a hatás m echanizm usa  
valószínűleg igen  különböző.

A v izsgálatok  alapján ú gy  tűn ik , 
h ogy  ajánlható a folyam atos adjuváns 
octreotid  kezelés elkezdése k ö zv et
lenül az akut varix vérzést k övetően , 
sőt, a kezelés az újravérzőknél is m e g 
kísérelhető. A k iegészítő o ctreo tid  
therapia nem csak  a varix sc lerotisa-  
tio, hanem  a varixok ligatúrája után is 
va lószín ű leg  hasonlóan  jó effectiv itá-  
sú, h iszen  a portalis hypertensio a l i 
gatúra után  -  a selerotisatióhoz h a 
son lóan  -  u gyanú gy fennm arad.

László András dr.

Nephrologia

A végstádiumú veseelégtelenség álta
lános kezelési elvei. Walker, R. (D e 
partm ent o f  M edicine, Otago C lin ical 
School o f  M edicine, D unedin , N ew  
Zealand): BMJ, 1997,315, 1429.

A végstád ium ú veseelégtelenség k eze 
lési lehetőségei bővültek az elm últ év 
tizedben , ugyanakkor a m orbiditás és
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m ortalitás magas m aradt. A szerző  
k özlem ényének  az a célja, h ogy  m eg
jelö lje  azokat a lehetőségeket, am e
lyekkel a háziorvosok és a specialisták  
együ ttm űk ödve csökkenthetik  ezen  
b etegségb en  a m orbiditást és m orta
litást. A zokat az 1990 és 1996 között 
m egjelent cikkeket tek intette át, am e
lyek  a cardiovascularis betegségek , az 
anaem ia , a hyperparathyreosis és a 
táp láltsági állapot kapcsolatát ele
m ezték  veseelégtelenségben .

A zt találta, hogy a cardiovascularis 
eredetű  m ortalitás kb. 40% -os ebben  
a betegcsoportban  és a m agas halá
lozás transzplantáció u tán  sem  csök
ken. B árm ilyen vesep ótló  kezelésben  
részesü lő  beteg relatív rizikója  a myo- 
cardialis ischaem ia okozta  halálozás
ra ö tszöröse , m int a n orm ál popu
lációé. Kialakulásában több  tényező 
játszik  szerepet: folyadékterhelés, 
anaem ia, nyom ásterhelés (hyperto
n ia), AV-shuntök, dyslipoprotein - 
aem ia, az uraem ia okozta  myocar- 
dialis sejtkárosodás. F oley  és m un
katársai prospectiv tanulm ányát idé
zi, am elyb en  azt találták, h o g y  a bal 
kam ra üreg volum ene és a bal kamra 
tö m eg e  alapján m egjóso lható  a car
d iovascu laris halálozás krónikus 
uraem iás betegben. Súlyos coronaria  
arteriosclerosis nélkül is kialakulhat 
ischaem iás szim ptom a a coronariák  
vasod ilatator reservének csökkenése, 
a k árosod ott m yocardialis oxygen- 
h aszn osítás és az uraem iás intram yo- 
cardialis fibrosis kapcsán. A secunder  
hyperparathyreosis vascu laris calcifi- 
catiót okozhat, am ely m yocardialis 
ischaem iához vezet. K ezelésében  a 
h yperton ia  m egelőzése és a folyadék
terhelés csökkentése a legfon tosab
bak. A  h osszú , lassú (8 órás kezelés) 
haem odia lysis (HD) fenntartja a m eg
felelő  „száraz” súlyt (n in cs folyadék- 
reten tio) és a norm ális vérnyom ást 
an tihypertenzív  kezelés szü k ségessé
ge n élk ü l és a halálozást felére-har- 
m adára csökkenti. Az anaem ia re- 
com b inan s hum an eryth rop oetin  (r- 
HuEPO) kezelése csökkenti a szív
frekvenciát és a bal kam ra hypertro- 
phiát. A szívelégtelenség, vagy is 
chaem iás szívbetegség gyógyszeres  
k ezelésérő l krónikus vesee lég te len 
ségben  edd ig  prospectiv tanulm ányt 
nem  közöltek .

V égstád ium ú veseelégtelenségben  
a lip op rotein  m etabolizm us a legtöbb  
esetben  károsodott, de n em  m indig  
vezet hyperlip idaem iához. A  triglice-

r idekb en  gazdag lipoproteinek  csök 
kent katabolizm usa és az em elkedett 
ap olip oprote in  B növeli az artheroge- 
nitás lehetőségét. Transzplantáció  
után  a hypercholesterinaem ia a fő li
p id  abnorm alitás. A krón ikus urae
m iás betegek  lip idcsökkentő kezelé
sérő l k evés közlem ény van. Fibrátok  
h asználata  esetén nő a rizikó m yosi
tis, v a g y  rhabdom yolysis k ialakulásá
ra, ezért hydroxym ethyl glutaryl Co A 
reduktázgátlók  ajánlottak inkább  
n a g y  rizikójú  betegeknél.

A z anaem ia sok tünetet okoz. Az 
r-HuEPO kezelés bevezetése az elm últ 
év tized  legnagyobb fejlődése. Javítja a 
b eteg  életm inőségét, terhelhetőségét, 
csök k en ti a transzfúziós igényt. A 
m yocard iu m  funkció javulása jó l d o 
k um en tá lt és jobb a lip idprofil is. Ér
zék elh etően  csökken a total serum  
ch o lester in , a triglicerid  és az ap o li
p op ro te in  B 100.

A z r-HuEPO-ra adott csökkent vá
lasz esetén  korrigálni kell az enyhe, 
va g y  k özep es vashiányt, am elyet o c 
cu lt gastrointestinalis vérzés, sok  vér- 
v izsgálat, vagy a HD okoz. A hyper
parathyreosis korrekcióját is gyakran  
k öveti az r-HuEPO-ra adott válasz n ö 
vekedése.

Fehérjehiány a m orbiditás és a 
m orta litás növekedésével jár. Egy
értelm ű , h ogy  a beteg d ialysis előtti 
táp láltsági állapota hatással lesz a 
b etegség  lefolyására. A lacsony serum  
album inkoncentráció  csökkent izom 
töm eg g el, alacsony serum  transferrin  
és csökk en t cholesterin  a vesep ótló  
k ezelés kezdetén  rossz p rognosztika i 
jelek. M aga a dialysis katabolikus 
fo lyam at és alultápláltsághoz vezet. 
P eritonealisan  dialysalt (CAPD) beteg  
dia lysatum m al történő fehérje- és 
v ízb en  o ld ódó vitam invesztesége  
sz in tén  hozzájárul a tápláltsági álla
pot károsodásához. Fontos az alul
tápláltság korai felism erése és a m eg
felelő  kalóriabevitel b iztosítása . A 
v esefu n k ció  csökkenésével általában  
sp ontán  csökkent a diétás fehérje- és 
en ergiab evitel. A beteget em iatt is 
speciá lis  veseszakrendelésre kell irá
nyítani. A z időben  elkezdett vesep ótló  
k ezelés csökkentheti az alu ltáplált
ságot és javítja a beteg hosszú távú  
kilátásait.

A v esék  fontos szerepet játszanak a 
parathorm on  (PTH) és a Ü 3-vitam in  
m etabolizm usában . A m ellékpajzs
m irigyek  hyperplasiája korán m egfi
gyelh ető , ennek  eredm ényeként em el

ked ik  a PTH-szint. A csökkent Ü 3-vi- 
tam interm elés és a foszfát retenció a 
fő okai a secunder hyperparathyreo
id ism us kialakulásának. A serum  
foszforkoncentráció ellen őrzését és 
korrekcióját korán kell elkezdeni. Az 
ellenőrzött fehérjebevitelt (0 ,8 -1 ,0  
g /ts /n ap ) kell orális calcium -carbo- 
náttal, vagy calcium -acetáttal k om 
bináln i. M egfelelő foszforszin t m ellett 
a PTH szintézis gátlására interm ittáló  
n agy  dózisú  Ü 3-v itam in  adható (iv. 
vagy  per os).

A szerző a háziorvos és a nephrolo- 
gus együttm űködésének  fontosságát 
hangsú lyozza a b etegség  korai stádi
u m ától kezdve.

Harsányi Judit dr.

A d iétá s protein m egszorítás hatása a 
d iab eteses és nem  d iab eteses  vese
b etegség  progressziójára: m etaanaly- 
sis. Pedrini, M. T., W ang, P. H. (Wang: 
D epts o f  Med. and Biol. Chem . Med. 
Sci. 1.C240, Irvine, CA 92717, USA): 
A nn. Intern. Med., 1 9 9 6 ,124, 627.

A vesebetegség progressziója és vég 
stád ium a m inden országban kom oly  
g on d ot jelent, akár társul ez  d iabé
tesszel, akár nem . É rthető tehát a tö 
rekvés a vesebetegség p rogressz ió
jának késleltetésére s ezen  törekvések  
k özö tt jelentős szerepet játszik  az 
étrenddel bejuttatott napi fehérjebe
vitel. Az am erikai szerzőcsoport (egy  
tagja ausztriai) ezt a kérdést próbálta  
29 év  m egjelent k özlem ényeinek  át
tanulm ányozásával m etananalysis  
form ájában m egközelíten i. A célk itű 
zéssel nem  is volt gon d , az ered
m ények  interpretálásával v iszon t an 
nál több. Ugyanis az 1966-1994  között 
m egjelent közlem ények elég  sok  m e
todikai kérdésben eltértek  egym ástól, 
így  pl. a napi fehérjebevitel m en n yi
ségét is szélesebb határok k özött ad
ták m eg: 0 ,4-0 ,8  g /kg/nap. íg y  aztán a 
közlem ényeket átnézők  csak 5 -5  
olyan irodalm i adatot tudtak  k ivá
lasztan i a közel 30 év  term éséből, 
am elyek alkalm asnak tűntek  annak  
m egítélésére, hogy a d ib eteses és nem  
diabeteses vesebetegek progresszióját 
tényleg  befolyásolja-e az étrendben  a 
fehérj em egszorítás.

N em  diabeteses b eteg  1413 volt, 
ezeken  a fehérjem egszorítást 18-36  
h ón ap on  át alkalm azták és részben a 
glom eruláris filtratió, részben  a se-
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rum kreatinin  értékének változása  
alapján próbálták m egítélni a napi 
fehérjebevitel hatásosságát. 5 k ö z le 
m ényből az em lített m ódszerekkel
4-ben  a vesefu n ctio  javulását találták  
napi 0,6 g /k g /n ap  fehérjebevitel m el
lett. Az ö töd ik  közlem ény ebben a 
csoportban  a kreatin in  clearance vá l
tozását regisztrálta, ők nem  találtak  
különbséget a tartós m egfigyelés so 
rán.

D iabeteses betegre vonatkozó és 
m egfele lően  értékelhető 5 közlem ény  
108 beteg  adatait ölelte fel 9 -3 5  h ón a
pos n yom on  követés form ájában. 
Ezek a tanulm ányok  a napi album in- 
ürítés fokát tek intették  m érvadónak  
annak m egítélésre, hogy  a fehérje
m egszorítás m ennyiben  hat erre. 
Csak egyetlen  közlem ény nem  talált 
javulást az album inuria fokában, a 
többi igen.

Ezért a v izsgá lók  szám os tisztázat
lan problém a ellenére (10 g feletti 
napi fehérjevesztés, egyidejű  ACE- 
gátló terápia, a vérnyom ás v ise lk e
dése stb.) azt a konklúziót vonják le a 
m etaanalysis során, hogy a d iabeteses 
és nem  d iabeteses vesebetegség prog
ressziója fehérjem egszorítással lassít
ható.

Iványi János dr.

Onkológia

R ákbetegségek  spontán  rem issz ió i.
Kappauf, H. (M edizin ische K linik 5, 
Institut für M edizin ische O nkologie  
und H äm atologie, A rbeitsgruppe 
B iologische Krebstherapie, K linikum  
N ürnberg): M ünch, med. W schr., 
1997 ,139, 660.

A rákbetegség spontán rem issziója  
alatt értjük a m alignom a param éte
reinek orvosi beavatkozás nélkül b e 
következett teljes vagy részletes, id ő 
leges vagy  tartós visszafejlődését. Az 
orvostörténelm en  végigvonulnak  a 
halálos rákbetegek szórványos fel- 
gyógyu lásáról szó ló  hírek. K om oly  
orvosi szaklapok  világszerte éven 
ként 2 0 -3 0  spontán  rem isszióról szá 
m olnak be, am elyek  túlnyom ó része 
kevésbé rosszindulatú  rákokat érint: 
m alignus m elanom a, vesesejt rák, 
m alignus lym ph om a és gyerm ekkori 
neuroblastom a.

Sokan nem  ism erik  a rák spontán  
rem isszióját, vagy  hibás d iagnózisnak  
tulajdonítják, a kórlefolyás jobbrafor-

dulását. A m alignus sejtek spontán  e l
tűnésének  egy ik  m echanizm usa a 
program ozott sejthalál, az apoptosis, 
a m ásik  a daganatsejtnek a norm ális  
irányba történ ő  differenciálódása.

Sok eset ism ertetésében  a daganat 
spontán visszafejlődését sú lyos h ely i 
vagy általános infekció k íséri. Ennek  
alapján vezette be több m int 100 éve  
W illiam  C oley New Yorkban a „Co- 
ley-tox in t”, aki 1200 előrehaladt rák
b etegben  22% teljes rem issziót ért el. 
Az in fekcióval járó citokin felszaba
dulás és a következm ényes helyi sejtes 
im m unaktiválódás gyulladásos nek- 
rózist és T-sejt közvetített apoptosist 
vált k i a daganatban. A lokális tu m or
ellenes gyu lladásos reakciót tám aszt
ja alá az a többszörös m egfigyelés, 
h ogy  tovább élnek a bronchus-rák  
m iatt operált betegek, ha m űtéti s z ö 
vődm ényként em pyaem a alakult ki. A 
vírusbetegségek  is citokin felszaba
dulással járnak.

[Ref: Újabb irodalmi adatok sze
rint rekombináns adenovirus vektor
ral olyan „öngyilkos” gén, pl. herpes 
simplex vírus -  thymidin kináze gén, 
vihető be a malignomába, amely a 
normálisan ártalmatlan pl. gancic- 
lovirt toxikussá alakítja és vele a da
ganat regresszióját váltja ki. Az im
munvédekezésnek a fertőző betegség 
felkorbácsolta aktiválódása tisztító v i
harként hat a lappangó rosszindulatú 
folyamatra. Ezzel szemben a fertőző 
betegség ellen adott antibiotikum  
megfosztja a rákos elfajulás felett is 
őrködő immunrendszert a felfrissülés 
lehetőségétől és gyakoribbá tenné a 
rák előfordulását?

Irodalom: 1. Block, A. és mtsa: Ade
novirale Gentherapie bei lebermetas- 
tasen gastrointestinaler Tumoren. 
DMW, 1997, 122, 728. -  2. Freeman, S. 
M. és mtsa: Immune system in suicide- 
gene therapy. Lancet, 1997, 349 ,2. -  3. 
Nász I. és mtsa: Újabb fejlemények és 
irányzatok az adenovírus-kutatásban. 
Orv. Hetilap, 1997,138 ,2711.]

H orm onális változások is ok oz
hatják a daganatok spontán rem isz- 
szióját. M egfigyelték  m alignus m ela- 
nom ák és sarcom a m etastasisok  gyer
m ekágy utáni, em lőrák terhességet, 
szü lést vagy  m enopauzát k övető  v isz-  
szafejlődését.

A so lid  daganatok csak ú gy  n ö 
vekedhetnek, ha a beléjük nőtt ereken  
át tápanyagot kapnak. Szám os en 
dogén  angiogenetikus stim uláló  és 
gátló proteint ism erünk. A tum ornak

a vérterm ékek transzfúziójára fellép ő  
rem issziójához az im m unreaktiv  m e 
chanizm us m ellett a kívülről b ev itt  
angiogenetikus inhibitorok is h o zzá 
járulnak.

A telom erase enzim  im m ortalizálja  
a sejteket. Csak a rák- és néhány n o r
m ális testi sejtben, pl. a csírasejtekben  
és a vér őssejtjeiben  aktív, a több i s z o 
m atikus sejtben reprimált.

[Ref: A telomer (telos = vég, meros 
=  rész, de a méros görögül combot je 
lent!) az eukaryota chromosoma 
végén lévőguanin nukleotid bázisban 
gazdag szerkezet: TTAGGG (thyamin, 
adenin, guanin) és fontos szerepet tölt 
be a chromosoma stabilitásában, a 
replikációjában és a működésében. 
Normális szomatikus sejtben a telo
mer hosszúsága minden sejtosztódás
kor csökken és meghatározza a sejt 
öregedését. Az immortalizált sejtben a 
telomerase enzim aktiválódása miatt 
a telomer hossza stabil, mert a chro
mosoma végéhez de novo TTAGGG-t 
szintetizál.

Irodalom: Yashima, K. és mtsai: 
Telomerase activity in benign and ma
lignant thyroid diseases. Surgery, 
1997,122,1141.]

A lourdi búcsújáró helyen  100 év  
alatt 65 orvosilag érthetetlen  „csodás  
gyógyu lást” gyűjtöttek  össze , d e a 
spontán rem issziók  között n em  ta lá l
tak csecsem őt, k isgyerm eket vagy  
értelm ileg fogyatékos felnőttet.

A rákbetegségek spontán rem isz-  
sziója reális, de igen  ritka je len ség , 
am ely m egerősíti, h ogy  a m alig -  
nóm ák az előrehaladt stád ium ig  p o 
tenciálisan  reverzibilis folyam atok.

Kollár Lajos dr.

Fiatalkori em lő- és hererák k ockázata  
ikertestvéreken A ngliában és W ales
ben: prenatalis és gen etik us e t io ló -  
gia i tényezők  szerepe. Swerdlow, A. J., 
D e Stavola, B. L., Swanwick M. A. és 
m tsa (Epidem iological U nit, L ondon  
School o f  H ygiene and Tropical M e
dicine, London U. K.): Lancet, 1997, 
350, 1723.

A nyakönyvi és n épességnyilvántar
tási adatok alapján k iválasztott iker
párok és a rákregiszter összevetéséve l 
történt az esetek  kiválasztása. A v iz s 
gálatba vont tum oros b etegek  és a 
háziorvosaik  részletes kérdőíveket  
kaptak. A m on o-, ill. d izygota á llapo-
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tot részben  bevallás, részben  követ
keztetés alapján ítélték  m eg , genetikai 
vizsgálat nem  történt. A zért esett erre 
a két tum orféleségre a vá lasztás, mert 
m indkettő  etiológiájában szerepet tu
lajdonítanak az intrauterin  időszak
ban az em elkedett anyai szabad öszt- 
rogén szintnek, am ely  a kétpetéjű  
ikerterhességben is szerep et játszik. 
A tum oros betegek m on ozygo ta  iker
testvéreinek veszélyeztetettsége pedig 
a genetikai faktorok je len tőségére en
ged  m eg  következtetést. 500, 45 éves
nél fiatalabb ikerpárban észlelt em 
lőrák elem zése során a 30 év  alat
tiaknál fokozott (de n em  szign ifi
káns) veszélyeztetettséget észleltek  a 
kétpetéjű  ikrek között, m íg  a m onozy- 
gotáknál ez nem  haladta m eg  az átlag
populációét. Kifejezett vo lt v iszont a 
rizikó fokozódása a tu m oros betegek  
egypetéjű  ikertestvérei k özö tt a 35 
évesnél fiatalabb korosztályban  s az 
ikertestvérek kum ulatív veszélyezte
tettsége is -  ha kisebb m értékb en  is -  
szignifikánsan  em elkedett a 40 éves
n él fiatalabbak között. A 194 here
rákos ikerpárban a kétpetéjű ek  koc
kázata szignifikánsan m agasabb  volt, 
m int a m onozygotáké, ezen  belü l is 
kiem elkedett a sem inom a. H ererákos 
betegek ikertestvérei k ö zö tt je len tő
sen  fokozódott a kockázat s ennek  
m értéke a m onozygotákénak  közel 
kétszerese volt heterozygoták  között, 
am i a fam iliáris tényezőkkel szem ben  
elsősorban  az intrauterin  faktorok  
jelentőségét húzza alá.

Gábor Zsuzsa dr.

Világlap orvosi kérdésekről. Lézer
fény a tüdőrák korai felismerésében.
(Szerkesztőségi cikk.) D er Spiegel, 
1998,5, 146.

A rosszindulatú  daganatok k özü l a 
tüdőrák a leggyakoribb halá lok  a fér
fiak körében  és egyre gyakoribb  nők  
esetében  is. A betegek töb b sége a do
hányosok  köréből szárm azik , de 
egyes esetekben  ipari károsító  anyag, 
így  azbeszt tartós b elé legzése is e lő 
fordul az anam nézisben. N ém etor
szágban évente 42000  új eset fordul 
elő, azaz szinte ep idém iának  tek int
hető. Ebben az országban B ochum - 
ban van az az intézet (F orschu ngs
institu t für Frühdiagnose d es Bron
ch ialkarzinom s), am ely erre a b eteg 
ségre szakosodott. A m egb eteged et

tek k ö zü l m ind össze m inden tizedik  
él ö t év n é l tovább. Am ikor ezt a rákot 
a hagyom án yos m ódszerekkel (bron- 
ch oszk óp ia , rtg) felfedezik, akkor már 
az esetek  többségében  késő van, azaz 
m ár k ezelh etetlen . Az em lített in té
zetben  ezért bevezettek  egy olyan  
újabb m ód szert, am ellyel m ár a legk i
sebb lég ző ú ti eltérések is észlelhetők.

A m ódszer lényege egy lézerfénnyel 
m ű k öd ő  keresőrendszer, valam int az 
autom atizált köpet-cytom etria , am e
lyeket a b och u m i in tézet Európában  
elsőként alkalm az. Az autom atizált 
k öp et-cy tom etria  segítségével már 
igen  korán  kim utathatók az elfajult 
sejtek. Ezt követeli a lézerd iagnoszti
ka, am ikor is a bronchoszkópiát lézer
fénnyel végzik  és így  a kevesebb fényt 
reflektáló rákos területek könnyen  
fe lism erh etők . Ezzel a m ódszerrel 
kétszer an nyi korai eset ism erhető fel, 
m int a h agyom ányos m ódszerekkel és 
ezek  80% -a m ég kezelhető. A lézeres 
v izsgálathoz helium -kadm ium  lézer
fényt alkalm aznak és a broncho- 
szk óp h oz e g y  olyan, speciális tv-ka- 
m erát csatlakoztatnak, am elynek a 
fényérzékenysége 30 000-szerese a ha
gyom án yos tv-kam erának. A zöldes 
fényben  barnás foltokként láthatók a 
rákos területek . M iután az innen vett 
biopszia  szövettan i vizsgálata ugyan
csak igazolja  a rákot, akkor egy  
neodym -Y AG  lézerrel elégetik  a rákos 
területet. A m indehhez használt „aut- 
ofluoreszcenciás bronchoszkópot” a 
kanadai X ilix  és a ném et O lym pus 
O ptical cégek  fejlesztették ki. Ezen 
eszköz m ű k öd ésén ek  lényege, h ogy  az 
alkalm azott lézerfény a szöveteket 
k ü lön b öző  fokú zöldes fluoreszcen
ciára k észte ti, ugyanekkor a rákos 
terület je llegzetes, barna színben  tű 
nik fel, azaz a fény nagy részét abszor
beálja. A m on itoron  ped ig  m ég az alig 
m illim éteres nagyságú tum oros szö 
vet is lá thatóvá  válik. Az autofluoresz- 
cencián  alapuló  d iagnosztikától e l
várható, h o g y  a tüdőrákos eseteket 
korábban felism erik  és ezáltal javítják 
a betegek  tú lé lési esélyeit. A bochum i 
in tézet egyébk én t egyike a világ azon  
in tézete inek , am ely egy  rövidesen  
lezáruló vizsgálatsorozatban igyek
szik b izon y ítan i, ennek az eljárásnak 
az előnyeit. További két ném et klinika  
(M annheim , H eidelberg) tervezi a 
m ódszer bevezetését.

Dervaderics János dr.

Képalkotó eljárások
A CT-vizsgálat diagnosztikus értéke 
a tüdőparenchyma diffúz megbete
gedéseiben. Swensen, S. J. és m tsai 
(D ep t’s o f  D iagnostic R adiology, and  
Pathology, Mayo Clinic): R adiology, 
1997 ,205 ,229 .

A tüdőparenchym a diffúz elváltozá
sa inak  radiológiai d iagnosztikájában  
a 80-as évek közepétől alkalm azott 
vékonyréteg CT-vizsgálatok jelentős  
előrelép ést eredm ényeztek. A szerzők  
azokat az eseteiket elem zik , retro
spektive, ahol a CT-vizsgálat elő tt a 
parenchym a elváltozásainak k lin ikai 
igazolására thoracotom ia, vagy  vi- 
d eo-th oracoscop iás tüdőbiopszia  tör
tént. A felm érésben  szereplő 85 beteg  
k özü l valam ennyi esetben a b iopszia  
után vastagrétegű és 58 esetben  vé
konyrétegű  CT-vizsgálatot is v ég ez
tek. A C T-vizsgálatok ism ételt e lem 
zését két a m ellkasi d iagnosztikában  
tapasztalt radiológus végezte, csak  a 
vizsgált betegek  nem ét és életkorát 
ism erve. V alam ennyi esetben  a leg
va lósz ín űb b  3 d iagnózist ran gsorol
ták, m ajd a b iopsziák  eredm ényével 
azt összeh ason lítva  az elsőnek  rang
sorolt d iagnózis találati pontosságát 
értékelték. 79 esetben a végső  d iag
n ózis a feltételezett 3 d iagnózis egy ike  
volt és ezek  közü l 54 betegnél a sor
rendben  elsőnek  em lített -  legva ló sz í
nűbb -  b izonyult helyesnek. V élem é
nyük az, h o g y  a vékonyrétegű CT- 
vizsgálat a betegek klinikai képével 
együtt az esetek  döntő több ségében  
p on tos d iagnózist eredm ényezhet, 
csökkentve az invazív beavatkozások  
szám át, szövődm ényveszélyét.

Puskás Tamás dr.

A szokatlan kontrasztanyag halmo
zás szerepe a májmetastasisok korai 
diagnózisában. Platt, J. F. és m tsai 
(D ept, o f  Radiology, U niversity  o f  
M ichigan H ospital, Ann Arbor): Ra
d io logy , 1997 ,205 ,49 .

Jelenleg a CT a leggyakoribb v iz sg á ló 
m ód szer  a m ájm etastasisok  k im u 
tatásában, de az 1 cm -nél k isebb e l
változások  sokszor nem  kerülnek fel
fedezésre. Ism ert, hogy a m etastasi- 
sok  vérellátását a májban nagyobb  
részben az artéria hepatica b iztosítja  
és a portarendszer szerepe itt lén ye
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gesen  kisebb. D oppler-U H  és izo tó p 
vizsgálatok  m ár korábban igazolták, 
h o g y  a m ájban m etastasisok  jelen léte  
esetén  az artéria hepatica áram lása a 
portális keringéshez képest je len tő 
sen  növekszik. A szerzők  a máj k ont
rasztanyag halm ozásának és ezzel 
összefüggésben  a denzitásváltozás-  
nak  a jelentőségét vizsgálták  a m eta s
tasisok  korai -  m ég fel nem  ism erhető  
-  stádium ának kim utatásában. 80 is 
m ert tum oros betegnél, ahol m ájm e-  
tastasisok  alapos gyanúja m erülhetett 
fel, kétfázisú (artériás, portális) spirál 
CT-vizsgálatot végeztek . 150 m l k ont
rasztanyagot 3 m l/s sebességgel b e 
adva, a korai (artériás) fázist 20 m á
sodperccel, a k éső it 70 m ásodperccel 
a beadás kezdete után indították . A 
korai fázis denzitásm érését a 25. és 40. 
m ásodpercben készített képeken  
m érték. A betegek 18 hónapos n yo 
m on  követése során 22 esetben  ala
kult ki m ájm etastasis. A korábbi v iz s 
gálatok  kontraszthalm ozását és d en -  
zitásbeli változásait ism ételten  á tn éz
ve azt állapították m eg, h ogy  azokban  
a betegekben, ahol később m egjelen 
tek a m etastasisok , ezek  az értékek  
szignifikánsan m agasabbak voltak. A 
40. m ásodpercben m ért kontraszthal
m ozás és denzitásbeli vá ltozások  
szenzitivitását 75% -nak, specificitását 
96% -nak találták. Ezek alapján a szer
zők  vélem énye az, hogy  a szem m el 
m ég el nem  külön íthető , de feltéte
lezhető  m ájm etastasisok  korai d iag
nosztikájában az artériás fázis kont- 
raszthalm ozási értékei jelentős seg ít
séget nyújthatnak.

Puskás Tamás dr.

A felületes csontlaesiók. Seeger, L. L. 
és m tsai (Dept, o f  R adiological S cien 
ces, UCLA School o f  M edicine, Los 
Angeles): Radiology, 1998 ,206 ,17 .

A felületes laesiók  a cortexben, a cor
tex  és a periosteum  közt, a p erio s-  
teum ban vagy a periosteum h oz k ö z
vetlenü l csatlakozó szövetekben  -  b e
leértve az inak és szalagok tapadását 
is -  helyezkednek el. A laesiók  leh et
nek tum oros, traum ás és in fectiós  
eredetűek. Egyes laesiók  k lassz iku s  
m egjelenési form át m utatnak, d e so k 
nak közülük a m egjelenési form ája  
nem  specifikus, ilyen esetekben  a 
klin ikum  ism erete -  kórelőzm ény, la
borleletek  -  adja a kulcsot a d iagn osis

felállításához. A b en ignu s laesiók  és a 
hozzájuk h ason ló  low  grade m alignus  
elváltozások eldifferenciálásához b io-  
pszia is szük séges lehet.

Term inológia. A laesio  elhelyezke
désétől függően: endostea lis, ha a cor
tex belső részében  van, a velőűrrel 
határosán; intracorticalis, ha centru 
m a a cortexben  van, subperiostealis, 
ha a cortex és a periosteum  közt van; 
a periostealis laesio  a periosteum ban  
van. Egyes szerzőknél a periostealis  
synonim ája a parossealis és a juxta- 
corticalis. Ha a csontfe lsz ín i laesio  
eredete nem  definiálható, paracorti- 
calisnak nevezhető .

A képalkotó eljárások közü l e lső 
ként ma is a 2 irányú rtg-felvétel k é
szítendő el, igen  inform atív, szám os  
esetben önm agában  alkalm azva is 
elegendő in form ációt nyújt. Ha az 
elváltozás eredete, localisatiója, k iter
jedése nem  ítélhető  m eg, a CT a k ö 
vetkező lépés. Az MRI a csatlakozó  
lágyrész térim é m egítélésében  m úlja 
felül a CT-t. A csontscintigraphiát  
elsősorban a m ultifocalis érin tettség  
kizárása céljából alkalm azzák. A 
csontscan em ellett alkalm as a m eta
bolicus aktivitás értékelésére. R utin
szerű alkalm azása nem  indokolt. Az 
U H -vizsgálat segítséget nyújthat fo
lyadéktartalom  m egítélésében  (pl. 
parossealis abscessus), de ru tinsze
rűen nem  alkalm azzák.

Az általános részek után k övet
kezik az egyes laesiók  tünettanának  
tárgyalása.

A b en ignu s csontszövet eredetű  
tumorok: az osteom a (juxtacortcalis 
laesio, leggyakoribb a craniofacialis 
csontokon és a m andibulán), az o s 
teoid osteom a (m elyet egyesek  post- 
traumás v. gyu lladásos eredetűnek  
tartanak, m ások  ben ignu s neoplas- 
m ának), a paracorticalis o steob las
tom a (m ely  általában 2 cm -nél na
gyobb, ebben  kü lönbözik  az osteo id  
osteom ától), a felületes osteosarcom a. 
Továbbiakban a k ötőszöveti porc, 
zsírszöveti eredetű, majd a vascularis 
tum orok részletes ism ertetése k övet
kezik. K ülön tárgyalják a parostealis 
Ew ing-sarcom át és a felü letes m eta- 
stasisokat. A traum ás és in fectiós ere
detű elváltozások alapos áttek in té
sével fejeződik  be a tanulm ány.

[Re/: Egy ilyen kiváló -  gazdag és 
szép képanyaggal illusztrált -  ter
jedelmes közlemény ismertetésekor a 
referátum szerzőjének célja csak a f i 
gyelemfelkeltés lehet. Minden radioló

gus számára felérhet egy rövid to
vábbképzéssel a kiválóan összeállított 
munka tanulmányozása.

Pásztor Tamás dr.

Mikrobiológia 
és fertőző betegségek

Újabb meglepetések. O’Connor, S. és 
m tsa (N ational Center for Infectious  
D iseases, C enters for D isease Control 
and Prevention, Atlanta, GA 30333, 
USA): Lancet, 1997,350, (S III.), 12.

Az újabb fertőző  m egbetegedések  
m egjelenését m ár 1992-ben m egjó
solták. Egyre inkább nyilvánvaló, 
hogy a fertőző betegségek  lekü zd é
sével kapcso latos önelégültség in d o 
kolatlan. A tavalyi év  új aggodalm akat 
hozott. Japánban, majd közvetlenü l 
utána az U SA -ban is vancom ycin- 
rezisztens Staphylococcus aureust iz o 
láltak. Im portált élelm iszer okozta  
súlyos járvány lépett fel. (Több ezer 
megbetegedést, köztük tucatnyi halál
esetet okozott az USA-ban a Cyclo- 
spora cayetanensis-szal kontaminált, 
trópusi országokból behozott málna, 
bazsalikom, saláta. Igazolva, hogy ma 
már nem szükséges elutazni ahhoz, 
hogy traveller disease-t kapjunk. Va
jon, ha nálunk lép fe l egy ilyen já r 
vány, kiderül-e az eredete? -  Ref.) 
Kimutatták, h o g y  a pulm onaris tü 
netekkel járó hantavírus-fertőzés k é
pes em berről em berre terjedni. N y il
vánvalóvá vált, h ogy  a Creutz- 
feld t-Jakob-betegség új változata és a 
bovine spong iform  encephalopathiás 
m arha húsának  fogyasztása k özött  
szoros összefü ggés van.

A chronicus betegségek  hátterében  
is m ind gyakrabban fedeznek fel in 
fekciót. A legtöbb  duodenalis u lcusért 
és nagy va lósz ín űséggel a gyom or  
carcinom áért is a Helicobacter pylori 
a felelős. A Hepatitis C vírus hepa- 
tom át okoz és felm erült, h ogy  sz e 
repet játszik  a non-H odgk in  ly m p h o 
ma, a cryoglobulinaem ia, a vascu litis  
és egyes ch ron icus arthropathiák k i
alakulásában is. (Valószínűleg a Hu
man herpesvirus 8 okozza a Kaposi- 
sarcomát -  Ref.) A Chlamydia pneu
moniae acut m yocardialis infarctust 
okoz, m íg a Cytomegalovirus az an- 
giop lasticát k övető  stenosisok  k ia la
kulásáért teh ető  felelőssé.
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A központi idegrendszer perinatalis 
fertőzése, illetve a perinatalis strepto- 
coccusinfectio  felnőttkori neuropsy- 
chiatriai betegségek kialakulásában  
játszhat szerepet. Felmerült, h ogy  az I- 
es típusú diabetes egyes eseteit en- 
terovírus-fertőzés okozza. A m i tegnap 
hajm eresztő elképzelésnek tűnt, az hol
nap valósággá válhat. N em csak  az em 
beri viselkedés, a technológia és a kör
nyezet változása miatt m egjelenő új 
kórokozókra kell felfigyelnünk, de ku
tatnunk kell a rejtélyes idült betegsé
geket kiváltó fertőzések után is. Tám o
gatni kell tehát a m egfelelő kutatáso
kat, csak ennek eredm ényeként lehet 
esélyünk a megelőzésre.

[Ref: A leépítésekkel já ró  egész
ségügyi átszervezés különösen kemé
nyen érinti az infektológiai osztályo
kat. A hazai helyzettel szemben a világ 
nagy részén felismerték az infektoló- 
gia egyre növekvő' jelentőségét, újabb 
és újabb tudományos társaságok ala
kulnak. A European Society fo r Emer
ging Infections első tudományos ülését 
éppen Budapesten rendezi 1998 szep
temberében. Az OH 1997, 51. számá
ban magunk is egy új fertőző betegség 
felfedezéséről számoltunk be. Mára 
már csaknem bizonyos, hogy a kullan
csok által terjesztett TIBOLA kóroko
zója egy 30 éve ismert mikroba, a 
Rickettsia slovaca, de az általa okozott 
legfontosabb klinikai tüneteket csak 
most ismertük fel.]

Lakos András dr.

Szabadalm azott varicella  vaccina  
ered m én yessége gyerm ek otthon ban  
k itö r t varice lla  endém iában . Izurieta, 
H. S., Strebel, P. M. és m tsai (D iv ision  
o f  Public Health Georgia. D epartm ent 
o f  H um an Reseurces Atlanta): JAMA, 
1997,278, 1495.

Varicella vírus vaccina (Varivax, 
M erck) az Egyesült Á llam okban  1995 
óta engedélyezett 12 h ón ap os kortól, 
varicella  (va.) m egelőzésére. Élő, at- 
tenuált varicella-zoster v írust tartal
m az az oltóanyag. Az e lőző leg  alkal
m azott lyophilizált vaccina hatásfokát 
csökk en ti, h ogy  a felengedést követő  
30 perc m úlva azonnal kell fe lh aszn ál
ni, m ert csökken később a hatásfoka. 
1996-ban a D ivision o f  P ublic Health  
D ep artm ent o f  Human R eseurces ka
p ott jelentést arról, h o g y  D e Kalb 
C oun ty  területén gyerm ek k özösség

ben  sú lyos va. endém ia tört ki. A m eg
betegedettek  között véd őo lto tt és o l
tatlan gyerm ekek is voltak . Ez adott 
indíttatást annak a v izsgálatára és a 
hatásfok  elbírálására, h o g y  a vaccina  
m ilyen  védelm et b iztosított. Az eset
leges m ellékhatások kockázata is fel
m erült. A gyerm ek közösségb en  148 
gon d ozott gyerm ek szü le itő l kapott 
felvilágosítás alapján lehetett a lezaj
lott va.-ra esetleges védőoltásra  k ö 
vetkeztetn i. Csak a m egbetegedés  
előtt 30 nappal kapott véd őoltás ér
vényességét fogadták el. A 30 napon  
belü l védőoltottak  n em  szerepeltek  a 
vizsgálatokban. A va. sú lyosságát az 
erup tiók  szám a szerint enyhének , k ö 
zepesen  súlyosnak, vagy  nagyon  sú
lyosn ak  m inősítették  (50-tő l 250-ig).

A va. 1996. január 17-én  tört ki a 
k özösségb en  és 15 h étig  tartott. 148 
gyerm ek  betegedett m eg  a 15 héten  
belü l. Akik hazakerültek, azokról 
szülők , kezelőorvosuk, gon dozónők  
írásban, vagy telefonon szám oltak  be. 
F elm érhetőnek b izonyult a védőoltás  
hatása, ha a 30 percen túl a felengedés  
után használták fel. 9 véd őo lto tt gyer
m ek betegedett m eg, 66 tagú csoport
ból. A 82 védőoltásban n em  részesült 
gyerm ek  közül 72 b etegedett m eg.

Ö sszefoglalva: Rutin h elyzetben  is 
m agasfokú  a va. vaccina védőhatása a 
fetőzésnek  intenzíven k itett, endém ia  
során veszélyeztetett gyerm ekekben.

Farkas Éva dr.

F elnőttekben  észlelt in flu en za  d iag
n ó z isá h o z  használt v írusm in tavéte li 
techn ikák  prospektiv ö sszeh a so n lító  
vizsgá la ta . Schmid, M. L., Kudesia, G., 
Wake, S. és m tsa (N orth Trent D epart
m ent o f  Infection and  Tropical M e
d icine, Royal H allam shire H ospital, 
Sheffield, N agy-B ritannia): BMJ, 1998, 
316, 275.

A k özlem én y  célja, h o g y  ö sszeh a so n 
lítsa a nasopharyngealis asp iráció út
ján, ill. garattam ponnal levett és ha
gyom ányos vagy gyorsított eljárással 
továbbtenyésztett, valam int közvet
lenü l im m unfluorescens m ó d o n  v izs
gált v írusm inták d iagnosztiku s ér
tékét felnőtt influenzás betegekben . A 
szerzők  azért tartják fontosnak  ezen  
m ódszerek  összevetését, m ert a na
sopharyngealis aspiráció ed d ig  csak  
gyerm ekek  R SV -fertőzésének gyan ú 
ja esetén  volt rutin eljárás.

Az 1 9 9 5 -1996-os influenzajárvány 
idején a betegség tüneteit m utató 39 
szem élynél végezték el párhuzam osan  
a fenti vizsgálatokat és közü lük  17 ese
tében tudták kitenyészteni az influ
enza A (H 3N 2) vírust. Ú gy  találták, 
hogy a nasopharyngealis aspirátum  
érzékenysége m integy kétszerese a ga
rattam ponénak. N em  volt olyan beteg, 
akinél csak a garattam pon lett volna 
pozitív, am íg kilenc betegnél csak a na
sopharyngealis aspirátum ból sikerült 
kim utatni a vírust. A gyors tenyésztés
sel a 17 hagyom ányos tenyésztéssel po
zitív m intából 13-at azonosítottak  és 
ebből 12-t 24 órán belül, am i igen  nagy 
különbség a standard m ódszer 4-20  
napjához viszonyítva. A nosapharyn- 
gealis aspirátum  közvetlen im m unflu
orescens vizsgálata bizonyult a legke
vésbé érzékeny d iagnosztikus m ód
szernek, m ivel csak négy  m intát sike
rült így  azonosítani. Gén am piflikációt 
és új antigén azonosító technikát nem  
alkalm aztak, m ivel ezek a legtöbb vizs
gáló központban m ég nem  elérhetők.

Egyértelm űnek találták a nasopha
ryngealis aspirátum  d iagnosztikus  
előnyét a garattam ponnal szem ben. 
A terápiás következm ények m iatt a 
gyors v írustenyésztést is rutin  beve
zetésre ajánlják annak ellenére, hogy  
ennek  érzékenysége csak 76% -nak  
bizonyult.

Almási István dr.

A m éz an tim ik rob iá lis  aktiv itásának  
okai. W ahdan, H. A. L. (Food  
M icrobiology Laboratory, Central 
Health Laboratories, M inistry  of  
Health, Cairo): Infection, 1998,26, 26.

A m éz antim ikrobiális aktivitásának  
ism ert okai a m agas ozm olaritás, az 
aciditás, a h idrogén-peroxid  és egyes 
növényi eredetű  anyagok. K öztudott 
a hígítatlan m éz kedvező hatása a 
gennyes bőrbetegségekre, sebekre, 
szem fertőzésekre és gom bák ellen. A 
m éz veszélyes is lehet, m ert spórákat, 
kórokozókat is tartalm azhat, ezért a 
gyógyászati alkalm azása e lő tt steri
lizálni kell.

A m éznek  m agas a cukortartal
ma. 36 ,9-47,3%  fruktózt, 27-34,9%  
glukózt, 27-34,9%  szukrózt, 0 ,7-11%  
m altózt, 0,6% m elecitózt és 12,4- 
20,3% v izet tartalm az.

A szerző a m éz antim ikrobiális ak
tivitásának a felderítése végett a m éz
hez hason ló  összetételű  cukoroldatot
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állított össze és 21-féle baktérium on  
és kétféle gom bán összehasonlította  
annak hatását a m ézével. A kettőjük  
k özö tti jelentős k ü lönbség  a m éz an- 
tim ikrobiális anyagaira, az „inhibi- 
nekre” utal.

A m éz pH-ja 3,77 és 4,01 között in 
gadozik.

M ézben a h idrogén  peroxidon k í
vü l egyéb, növén y i eredetű antim ik- 
rob iális-antifungális anyagok, „inhi- 
binek ” és propolisz (m éhszurok, ra
gasztó , a fák rügyeinek  gyantás vála
déka) is találhatók, am elyek egy része 
flavonoid  (p inocem brin , pinobanksin  
és chrysin), m ás része a fenolsavak  
csoportjába tartozik  (kávésav, chloro- 
gensav, ferulsav, kum ársav stb.).

[Ref: Az élővilág antimikrobiális 
stratégiái: Az evolúció több antimikro
biális módszert alakított ki. A természe
tes cukrot, a mézet annak besűrítésével, 
valamint növényi savakkal és más mik- 
róbaellenes anyagokkal, antibiotiku
mokkal konzerválja. A holt növényt és a 
tejet silózással, tejsavas erjedéssel, azaz 
savanyítással tartósítja.

Az élő növény és állat testének a 
„konzerválására” már más mechaniz
musok jöttek létre. A növény vegetatív 
része az antimikrobiális anyagok töme
ge, számos savi metabolittal és antibio
tikummal. A gyümölcsérés folyamán 
kezdetben az aciditás, később a cukor 
képződésével az ozmolaritás is hozzájá
rul a kórokozók elleni védekezéshez.

A helyét változtató állat életét gátol
ná, ha a növényhez hasonló arányban 
tárolna antimikrobiális anyagokat, 
ezért az állati test csak kevés védekező 
anyagot és sejtet tartalmaz, de azokat a 
helyi gyulladás folyamán a kárhelyen 
képes összevonni. Ennek kudarcakor 
örökölt genetikai program, SIRS iktatja 
ki a behatolt kórokozókat. így azonban 
az állat és az ember betegen töltené az 
év legnagyobb részét, de az immun- 
rendszer és a szerzett immunitás bir
tokában stabil marad az ökoszisztéma 
biológiai egyensúlya.]

Kollár Lajos dr.

Közegészségügy,
járványügy

A fegyverek b izton ságos tárolásáról 
szó ló  törvények  és a lőfegyver okozta  
gyerm ek halá lozás. Cum m ings, P. és 
m tsai (U niversity o f W ashington, 
USA): JAMA, 1997,278, 1084.

1994-ben az Egyesült Á llam okban 902  
15 évesnél fiatalabb gyerm eket ö ltek  
m eg lőfegyverrel. Az em lített k o rcso 
portban történt m inden egyes lő feg y 
ver okozta halálozás m ellett b ecs lések  
szerint statisztikailag m ég 4,2 nem  
végzetes k im enetelű  gyerm eksérülés  
is növelte az áldozatok szám át. A 
halálozások  összefügghetnek  azzal, 
h ogy  a lőfegyverek  sok  gyerm ek csa 
ládjában könnyen  hozzáférhetők. Ü gy  
becsü lik , h ogy  az Egyesült Á llam ok 
ban a háztartások m integy felében  
van fegyver. 1989-ben Floridában e l
fogadtak eg y  törvényt, am ely  arra 
ösztön zi a tulajdonost, h ogy  a tö ltött  
fegyvert ú gy  tárolja, hogy  a g y erm e
kek ne tudjanak könnyen hozzáférn i. 
Ha egy  felügyelet nélküli 16 évesn él 
fiatalabb gyerm ek lőfegyverhez jut és 
m egöli m agát, vagy egy m ásik  sz e 
m élyt, vagy  m egfenyeget valakit, a 
fegyver tulajdonosa ellen eljárás in 
dulhat. H ason ló  törvényt hoztak  1993 
végéig  m ég 11 szövetséges állam ban. 
Ezek a törvények büntetéssel sújtják  
azt, aki tudatosan úgy tárolja a lő 
fegyvert, h ogy  a gyerm ek h ozzáfér
hessen .

Ezen törvények hatásfokának a fel
m érésére m egvizsgálták, h ogy  vajon  a 
nem  szándékos lőfegyverhasználat ál
tali halálozás a 15 évesnél fiatalabb  
gyerm ekek k özött csökkent-e azon  ál
lam okban, ahol a törvényeket e lfo 
gadták. F eltételezhető volt, h o g y  a lő 
fegyverek gyerm ekek általi h ozzáfér
h etőségének  korlátozása csökkentette  
a lőfegyverrel elkövetett ö n g y ilk ossá 
got és a gyerm ekek közötti em b er
ölést is.

A kutatáshoz szükséges halálozási 
és n ép esed ési adatokat a N em zeti 
E gészségügyi Statisztikai K özpont 
egyesített m ortalitási file-jaiból sze 
rezték az in terneten  keresztül. A n em 
re, életkorra és foglalkozásra von at
kozó adatokat az egyes á llam októ l 
kapták. A halálozásokat az Interna
tional C lassification  o f D iseases, 
N inth R evision  (ICD -  9) külső  
tényező okozta halálozási kódjai sz e 
rint azonosították .

A 16 éves vizsgálati periódusban  az 
Egyesült Á llam okban 11918 15 éven  
aluli fiatal gyerm ek halt m eg lő feg y 
vertől; ebből 4173 nem  szándékos eset, 
2139 öngy ilk osság  és 5280 em b erö lés  
volt. T izenegy  törvényes és 315 b i
zonytalan  besorolású  fegyverhaszná
latot nem  vizsgáltak  tovább. A z adott 
életkori csoportban  a fegyver okozta

nem  szándékos halálozás aránya  
1979-ben 0,72 volt 100 000 lakosra  
szám ítva, am i 1994-re évi 0 ,32-re esett 
vissza. U gyanezen  időszakban a fegy 
veres öngy ilk osság  0,16-ról 0,33-ra  
nőtt, az em berölési hányad szin tén  
em elkedett 0 ,45-ről 0,81-re. A z 1989 
és 1993 k özött törvényt alkotó 12 ál
lam ban a nem  szándékos em b erö lés  
k ülönösen  n agy  arányban csökk en t a 
10 éves életkort m eg nem  haladó  
gyerm ekek között, valam ivel k isebb  
m értékben a 10-14  évesek között.

A cikk szerzői arra a k övetk eztetés
re jutottak, h o g y  a törvényt a lkotó ál- 
lam okan a 15 évnél fiatalabb k orosz
tályban a lőfegyver okozta h alálozás  
23%-kal kevesebb volt, m int am i a 
trendek alapján elvárható lett vo ln a . A 
törvénynek  a nem  szándékos em b er
ölésekre tett kedvező hatását több  o l
dalról is b izonyítani lehetett. íg y  p é l
dául azzal, h ogy  a csökkenés azon  
korosztályoknál volt a legnagyobb, 
am elyeket a törvény m egcélzott.

A k im utatott hatás m értékét c sö k 
kentheti az, h o g y  a szóban forgó álla
m okban az á llam i szintű törvény előtt  
már több önkorm ányzat saját hatás
körében szabályozta a fegyvertáro
lást.

A b iztonságos fegyvertárolási tör
vény együttjárt az érintett á llam ok 
ban az ön gyilk osságok  és az em b er
ölések  szerény csökkenésével, vala
m int a nem  szándékolt lövések  okozta  
halálozás csökkenésével az id ősebb  
tizenévesek  és a fiatal felnőttek  k öré
ben. Ezek ugyan  nem  szign ifik án s  
adatok, m égis jó irányba m utatnak  és 
arra ösztön özn ek , hogy  a törvény  
életbeléptetésével adjuk m eg a le h e tő 
ségét a p ozitív  változásoknak.

1990 és 1994 között 129 15 évesn él 
fiatalabb gyerm ek  halt m eg  nem  
szándékos fegyverhasználat k ö v et
keztében azokban az állam okban , 
ahol a törvényt elfogadták. Ha a ha
lálozási arányok k iszám ított javulását 
tekintjük, akkor arra a k övetkeztetés
re jutunk, h o g y  39 fiatal gyerm ek  é le 
tét m entette m eg a törvény. U gyan 
ezen  5 év alatt 940 gyerm ek halt m eg  
hasonló  m ód on  azokban az á llam ok 
ban, ahol n incs törvény a fegyverek  
tárolásáról. A szerzők szám ításai sze 
rint ezekben az állam okban 216 gyer
m ek életben  m aradt volna, ha a tör
vényt idejében  elfogadják.

Bárány Ferenc dr.
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C hlam ydia p neum oniae ellen anya
gok  és serum  lip idek  k eresztcsop or
to s  vizsgálata  finn férfiak ban . Lau- 
rilla , A., Bloiqu, A., N äyhä, S. és m tsai 
(N em zeti K özegészségügyi Intézet és 
R egionális M unkaegészségügyi Inté
zet, Oulu, Finnország): BMJ, 1997,314, 
1456.

A C. pneumoniae intracellularis 
G ram -negatív baktérium , légú ti in
fek ciók  gyakori okozója. Seroepide- 
m io log ia i vizsgálatban összefüggést  
találtak  a C. pneumoniae in fekció  és 
az arteriosclerosis k özö tt, a kóroko
zó t kimutatták arterioscleroticus  
laesiób an . Ismert, h o g y  az akut in 
fekció  interferál a lip id  m etabolis- 
m ussal. Gram -negatív infekciókban  
em elkedett triglycerid koncentrációt 
észleltek , a H D L-cholesterin  koncent
rációja csökkent virális és bakteriális 
gyulladásokban.

A szerzők 1053, rénszarvasokkal 
fog la lkozó  férfit vizsgáltak. A vért 12 
órás éhezés után vették  le, m érték  az 
o ssz -  és a H D L -cholesterint, a kettő  
arányát, valam int a trig lycerid  kon
centrációt. M ikroim m unfluoreszcens 
eljárással C. pneumoniae IgA és IgG 
ellenanyagot detektáltak. A z átlag
életkor 47 év volt (2 0 -8 7 ) , 506 szem ély  
d ohán yos volt (aktuálisan 337). M ind  
az ellenanyag prevalencia, m in d  az át
lagos ellenanyag titer szign ifikánsan  
m agasabb volt a dohányzókban . A d o 
h ányzók  83%, a nem  d oh án yzók  77%- 
ban  volt > 3 2  titerű IgG ellenanyag  
(P < 0,01). A triglycerid- és az össz- 
ch o lesterin  koncentráció m agasabb, a 
H D L -cholesterin  koncen tráció  ala
csonyabb  volt a dohányzókban . Nem  
dohányzókban  a C. pneumoniae IgG 
antitest titernek m egfele lően  (< 3 2 ,  
3 2 -1 2 8 , > 128) sz ign ifik án san  em el
k ed ett a triglycerid koncentráció , 
csökk en t a H D L-cholesterin  koncent
ráció , valam int a HDL: tota l Choles
terin  arány (P = 0,017, 0 ,001, 0,001). 
D ohányzókban  az IgG ellenanyag  
titerh ez viszonyított lip id értékek  nem  
k ülön böztek  szignifikánsan. Vala
m en n y i vizsgálatra vonatkoztatva a 
m agasabb  C. pneumoniae ellenanyag  
titer szigfinikánsan m agasabb  trigli- 
cerid - és alacsonyabb H D L -ch oles
ter in  koncentrációval és a lacsonyab b  
H D L -c h o le s te r in : ö s s z -c h o le s t e r in  
aránnyal járt együtt. A z IgA e llen 
anyag  (>  16) csak je len ték te len  
a sszo c iá c ió t  m utatott a lip id  k o n cen 
trációkk al.

A m agas triglycerid, az alacsony  
H D L -cholesterin  koncentráció, és a 
csökkent H D L /össz-cholesterin  arány 
a coronaria  betegség fontos rizikó- 
faktorai. A C. pneumoniae IgG anti
test korábbi vagy persistáló infek
cióra utalhat, a serum  lip idekben  ész
lelt eltérés az infekció által okozott li- 
pidanyagcsere-zavart tükrözheti. 
M int a G ram -negatív baktérium ok
ban, a C. pneumoniae outer m em b 
ránjában is a legnagyobb alkotórész a 
lipopolysaccharid . A kórokozó sza
porodhat a m akrophagokban, sim a
izom  és en d oth el sejtekben, tum or- 
necrosis factor és in terleu k in -1 in 
dukciót okozva. Az arterioscleroticus 
laesióban  a m akrophagokban és s i
m aizom  sejtekben persistáló bakté
rium  és lipopolysacharidjai a cyto- 
kinek folyam atos term elődéséhez és a 
serum  lip id  profil m egváltozásához  
vezeth etnek . M ás krónikus infekciót 
(pl. H. p y lori) is kapcsolatba hoztak  az 
arteriosclerosissal. (Ref: CMV, her
pesvirus, dentális pathogenek is.) 
A m enn yib en  ezen  infekciók , ha rész
ben is, de hozzájárulnak a lip id  profil 
m egváltozásához, az eradicatio csök 
kentené az arteriosclerosis kockáza
tát.

[Ref: Rudolf Virchow 1860 körül 
vetette fel, William Osler 1908-ban 
képviselte azt a nézetet, hogy az arte
riosclerosis gyulladásos eredetű lehet. 
A finn  Pekka Saikku 1988-ban írta le, 
hogy a C. pneum oniae myocarditist és 
endocarditist is okozhat. Saikku és 
mtsai korrelációt találtak a coronaria 
betegséggel is. A C. pneum oniae sero- 
prevalenciája az 50 éves populációban 
50% körül van. Csaknem mindenki 
átesik élete során infekción és a rein- 
fekció is gyakori. Az akut fertőzés 
bizonyítékaként a >512 IgG, a >16 
IgM titert, illetve a savópárban észlelt 
seroconversiót és/vagy a 4x-es titer- 
emelkedést tekintik. A seroepidemio- 
lógiai vizsgálatok gyengéje, hogy az 
emelkedett titer aktuális, korábban 
lezajlott infekció, vagy antigén ke
resztreakció eredménye is lehet. Na
gyobb evidenciával bír, hogy a kór
okozót 90 anginában szenvedő beteg 
71 atherectomiás mintájában detek
tálták, míg arteriosclerosis nélküli ér
falban csak 4%-ban. A makrofágok- 
ban megtelepedett C. p neum oniae le
het koincidencia is, de a heget hátra
hagyó C. trachom atis analógiájára 
lehet az arteriosclerosist triggelő és 
perpetuáló tényező is (a dohányzás

által károsított, a hypertonia miatt 
megterhelt, a hyperlipidaemia miatt 
anyagcseréjében alterált érfalban 
megtelepedő C. stimulálja az endo- 
thelkárosodás kialakulását.]

F elm erült az a hypothesis is, h ogy  
az U SA -ban  a szívinfarktus gyako
riságának csökkenése részben  a tetra- 
cyclinek , m akrolidek, m odern  ch ino- 
lon ok  kiterjedt használata következ
tében  létrejött C. eradicatio következ
m énye. H asonlóan  a H. pylori szere
p ének  tisztázásához, nagy prospektiv  
v izsgálatok tó l várható a C. pneumoni
ae coronaria  betegségben  játszott sze
repének  eldöntése. A ddig azonban  
fontos, h o g y  a közvélem ényben  ne 
halványuljon  el az egészséges életvitel 
(zsírszegén y  táplálkozás, fizikai akti
vitás, n ico tin  absztinencia stb.) és a 
diabetes, hypertonia, hyperlipaem ia  
k ezelésén ek  jelentősége

Bíró László dr.

V ancom ycin  hetero-rezisztens Sta
p h y lococcu s aureus törzsek  elterjedt
sége a japán kórházakban. Hira- 
m atsu , K. Aritaka, N. H anaki, H. és 
m tsai (D ept, o f  Bacteriology, Jun- 
tendo University, 2-1-1 H ongo, 
Bunkyoku, Tokyo 113, Japán): Lancet, 
1997,350, 1670.

A van com ycin  a G ram -pozitív bak
tér ium ok  által okozott fertőzésekben  
több m in t 30 éve m egbízhatóan alkal
m azható antibiotikum . 1997-ben Ja
pán kutatók  izolálták az első  -  b izo 
nyítottan  -  vancom ycin  rezisztens 
Staphylococcus aureus törzset (a ref.). 
Ezért v izsgálták  a japánok: m ilyen  a 
vancom ycin  rezisztens S. aureus 
(VRSA) törzsek  előfordulási gyak o
risága Japánban, ill. m ilyen  m echa
n izm us alapján jön létre a van co 
m ycin rezisztencia (VR). Szakem be
rek k öréb en  ism ert, hogy  a S. aureus 
törzsek  egy  részénél m eth icillin  re
ziszten cia  (MR) fordul elő  -  am i 
együtt jár szám os, elsősorban  ß-lak- 
tám  antib iotikum okkal szem beni re
zisztenciával. Az ilyen törzsek  által 
okozott fertőzésekben az egyetlen  ha
tékony szer volt a vancom ycin  (a ref.). 
A japán kutatók m odell-v izsgálatai- 
ban is a MR és m ethicillin  érzékeny  
tu lajdonságok  képezték a kiválasztás 
alapját. A két MR törzs olyan b etegek
ből került izolálásra, akik közü l az 
egyiket sikeresen  (H l jelű ), a m ásikat
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sikertelenül (M U3 jelzésű ) kezelték  
vancom ycinnel. A harm adik  törzs 
nem zetközileg  ism ert, m ethicillin  és 
vancom ycin rezisztens (MRVR törzs 
volt (M U50, MIC:8 mg/1). A MU3 
törzsből szám talan telepet vizsgáltak  
vancom ycint nem  tartalm azó táptala
jon , és ezek  VR-ja változó m értékű  
volt. Ezzel igazolták, h o g y  a S. aureus 
term észetes körü lm ények  között is 
képes vancom ycinre változó m érték
ben  rezisztens subpopulációt létre
hozni. Vancom ycin jelen létében  te
nyésztve a M U3 törzset, azt találták, 
h ogy  az izolálható VR telepek gyako
risága korrelált a táptalajba tett van 
com ycin concentrációjával. A 8 mg/1 
vancom ycin jelen léte  esetén  izolál
ható VR MU3 telepek  (subclonok) a 
nem zetközi M U50 törzsével azonos  
szintű VR tulajdonsággal, 1:1 000000  
gyakorisággal fordultak elő. Jóllehet, 
Japánban ebben a felm érésben  ehhez  
a törzshöz h ason ló  tulajdonságú  
VRSA nem  fordult elő , a különféle  
szinten VRSA törzsek  -  am elyek van 
com ycin indukciós hatásra k iszelek 
tálódhatnak, am int azt a m odellk í
sérlet is m utatta -  k ialakulásához  
vezető út egy ik  e lőző  lépése lehet ez a 
m echanizm us. Ilyen hetero rezisztens 
VRSA törzseket m ár találtak Japán
ban egyes kórházakban (9,3-20% ). Ez 
a jelenség figyelm eztet a veszélyre, és 
egyben  a MRSA fertőzések  kapcsán  
alkalm azott vancom ycin  kezelés te 
rápiás kudarcának egy ik  m agyará
zatát is adja.

Czirók Éva dr.

Világlap orvosi kérdésekről. Kolerás 
eseteket igyekeznek eltitkolni Kenya 
fővárosában, Nairobiban. (Szerkesz
tőségi cikk.) Der Spiegel, 1997,51,186.

Az utóbbi időben  szám os Kenyában 
dolgozó európai és am erikai orvos  
találkozott kolerás esetekkel. Ennek  
ellenére az ottan i egészségü gyi kor
m ányzat alig tesz valam it ezek  érde
kében. A m ai napig  összesen  14 k o le
rás halálesetet észleltek  N airobiban, 
de ezek csak azok az esetek , am elyek
ről az ott d o lgozó  külföld i orvosok  
értesültek. Senki sem  tudja tehát, 
h ogy  a kenyai főváros nyom ornegye
deiben összesen  hányán haltak m eg  
ebben a b etegségben . Valószínű, h ogy  
a kolerát a tengerpartról és a V ictoria- 
tótó l érkező u tazók  hozták  m agukkal

Nairobiba: a kenyai turistavárosok
ban, így  M alindiban és M om basában  
a betegség m ár h ónapok  óta e lő for
dul. A hivatalos források szerint eze
ken a vidékeken  im m áron 300-an hal
tak m eg kolerában és a szom széd os  
országban, Tanzániában 900-an.

A Kenyában dolgozó segélyszerve
zetek szerint em berek m illiói vannak  
kitéve annak a veszélynek, hogy elkap
ják ezt a betegséget. Kenyában ezt 
elősegítik a katasztrofális higiéniai 
körülm ények, valam int a tartós esőzé
sek, am elyek következtében kiáradnak  
a szennycsatornák is. Nairobi 2,5 m illió  
lakosa közü l 1,7 m illió  nyom orne
gyedben  lakik, ahol gyakran nem csak  
a csatornázás, de az ivóvízellátás is 
hiányzik. N éhol 5000 lakosra jut csak  
egy  WC, azaz m indenki ott végzi a 
szükségletét, ahol tudja. A szerteszét 
heverő fekáliát azután talpukon h ord
ják az em berek m indenfelé, így  a laká
sokba is. A kenyai korm ány a ten ger
parton gyorssegélyt engedélyezett a 
kolera ellen: az „O rvosok határ n é l
kül” nevű segélyszervezet am buláns 
klinikákat rendezhetett be, m egszü n 
tették a fagylaltárusítást, felszám olták  
a gyorsbüféket és a szabadtéri é le lm i
szerárusítást. (A  világszerte, így  Ke
nyában is ténykedő „O rvosok határ 
nélkül” nevű  n em zetk özi segélyszer
vezetben egyébként 1200 orvos tény
kedik, akik többsége nő.) A főváros
ban, N airobiban a hatóságok m ind en  
olyan in tézkedést m egtiltottak, am ely  
a kolerára irányította volna a figyel
m et, am inek  egy ik  oka az lehet, h ogy  
rövidesen  parlam enti választások  
lesznek és ezelőtt a jelen legi e lnök  a 
gyengeség sem m iféle  jelét nem  akarja 
m utatni. U gyanekkor egy  esetleges  
járványt m ég nagyon  könnyen m eg  
lehetne előzn i. A Kenyatta N ational 
H ospitalban, Nairobi belvárosának  
központi kórházában az orvosoknak  
több esélyük  lenne ugyan a kolera  
kezelésére, azonban ez a kórház csak
nem  üres, m ivel az orvosoknak  kevés  
lehetőségük  van a gyógyításra, a sze 
m élyzet ped ig  jobb bérekért sztrájkol. 
Ennek a kórháznak van ugyan kolera  
osztálya, de ennek  adatai szigorúan  
titkosak és látogató nem  teheti be a 
lábát. Kenya egészségü gyi h elyzeté
hez m ég hozzátartozik  az is, h ogy  
Nairobi 15 -49  éves lakosainak egy- 
harm ada H IV-pozitív.

Dervaderics János dr.

V iláglap orvosi kérdésekről. L egyőz
hetetlen  az in fluenza v írusa. Interjú  
John O xford v iro lógu ssa l. (Szerkesz
tőség i cikk.) Der Spiegel, 1998, 4, 160.

[Ref.:Az eredeti cikk kérdés-felelet fo r
mában íródott, amit azonban a referá
tum összevon. A cikknek az aktuali
tását az adja, hogy a közelmúltban a 
honkongi hatóságok 1,4 millió csirke 
elpusztítását rendelték el és hajtották 
végre, mivel ezek között voltak H5N1 
influenza vírussal fertőzöttek. John 
Oxford professzor 20 éve foglalkozik az 
influenzavírus kutatásával.]

Az 1918-as influenzajárvány idején  
20 m illió  em ber halt m eg. Ma azonban  
egy  ekkora világjárvány m ár abszolú t 
lehetetlen  lenne. M indenesetre m in d  
a m ai napig m egőriztek  olyan tü d ő 
részeket, am elyek az em lített járvány
ban m eghalt em berekből szárm az
nak. M ind a m ai napig ism eretlen  
azonban, h ogy  az ezt a járványt e lő 
idéző vírust m i tette olyan agressz ív 
vé. Ez a vírus azonban teljesen  eltűnt.

John Oxford professzor ebben  az 
évben részt fog venni egy olyan ex p e 
d ícióban , am ely az Északi-sarkra  
m egy  és ott szeretne olyan, az in flu en 
zavírusból szárm azó örök letes anyag  
után kutatni, am elyet nem  k árosíto t
tak a konzerváló kem ikáliák. A z em 
beriség  történetében  egyébként nem  
volt m ásik  olyan járvány, m int az 
1918-as influenzajárvány, am ikoris  
rövid  idő alatt több em ber halt m eg, 
m int bárm ilyen m ás járvány e se té 
ben. A professzort h osszú  ideje fo g 
lalkoztatják azok a kérdések, am elyek  
az em lített járvánnyal és annak k ór
okozójával kapcsolatosak. N em  tek in 
ti m agát azonban történésznek , vagy  
archeológusnak  és m eggyőződ ése , 
h ogy  az 1918-as járványt e lő id éző  
vírus m egism erésével olyan stratég iá
kat lehetne k idolgozn i, am elyekkel 
h ason ló  v írusok  legyőzhetők . A z in 
fluenzavírusoknak egyébként a fe lsz í
nén  található az a rész, am ely  az ag
resszivitásukat m eghatározza. Ez egy  
fehérje, am it haem agglutin innek  n e 
veznek. Ez teszi lehetővé azt, h o g y  a 
vírus RNS-a a gazdasejtbe ju sson . 
M inél hatásosabb ennek  a m ű k öd ése, 
annál gyorsabban szaporodik  el a v í
rus a gazdaszervezetben . Az U SA -ban  
néhány kutató feltételezi, h o g y  az 
1918-as járványt elő idéző  v írus ere
detileg  a sertésekből szárm azik. O x
ford professzor szerint azonban a jár
vány útja pontosan  ellenkező irányú
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volt, azaz az em berekről terjedt a ser
tésekre. Az 1918-as járványban  az volt 
a szom orú , hogy  az á ld ozatok  között 
nagyon  sok  volt a fiatal, m íg  az id ő
sebbek b izonyos fokban védettek  
voltak. M indez arra utal, h o g y  a vírus 
m ár korábban is cirkulált a népesség  
körében. A vírusok egyéb k én t csak 
nagyon ritkán terjednek eg y ik  fajról a 
m ásikra. íg y  például 1976-ban az 
USA-ban a teljes n ép ességet beo lto t
ták, m ivel egy sertésvírus átterjedt az 
em berre. A közelm últban a h on gk on 
gi csirkevírus esetében  öt em b er halt 
m eg h irtelen  csirke in fluenzában . 
Habár ez a tény tragikus, a virológus  
szem pontjából azonban m ég is  el
hanyagolható. H ongkongban  ugyanis 
em berek m illió i élnek eg y  aránylag 
kis területen  és ha a v íru s valóban  
agresszív lett volna, akkor m inden  
esélye m eg lett volna arra, h o g y  em 
berek sokaságát m egb eteg ítse , vagy  
elpusztítsa. M inden esetre az ottani 
p olitiku sok  részéről okos döntésnek  
tek inthető  a m ásfél m illió  csirke k i
pusztítása.

Ma m ár egyébként lé tez ik  o ltó
anyag az 1918-as járványt elő idéző  
vírus ellen  is, továbbá két n a g y  gyógy 
szergyár (Glaxo és H offm ann-L a  
R oche) is előállított neuroam in idázt, 
am ely az influenzavírusok töb b ségé
nek felszín i fehérjéit gátolja. Ez utóbbi 
szer azonban  m ég nem  je len t m eg a 
kereskedelem ben, m ivel k lin ika i k i
próbálás alatt áll. Létezik o lyan  drog  
is, az am antadin, am ely a haem agglu- 
tin int blokkolja. B iztosnak vehető  
azonban, h ogy  bárm iféle újabb szer 
kerül is forgalom ba, az in fluenza- 
vírust m égsem  lehet leg y ő zn i, m ivel 
rezisztens változatai fognak  m egje
lenn i és ezek  igen gyorsak k ialakul
nak -  ugyanúgy, m int a H ÍV  esetében .

Dervaderics János dr.

N agy-B ritanniában az em b erek  id ő 
sebbek  lettek , de nem  eg ész ség e
sebbek. M eijer van Putten, J. B., Ned. 
Tijdschr. G eneesk., 1 9 9 7 ,141, 2203.

M ásfél évszázaddal ezelő tt a britek  át
lagban 40 évet értek m eg, m ost fér
fiaknál 73, nőknél 79 év  az átlagos 
élettartam . Egy brit sta tisztik u s sze
rint a következő években m ég  nőni 
fog az élettartam . Sajnos a nyert éve
ket betegségekben  és n agyrészt nem  
egészségesen  fogják eltö lten i; a 65

éves férfi m ég 7 egészséges évre szá
m íthat és ezzel a hetvenes évek k öze
péh ez k özeled ün k, m ég a nyereséges 3 
évvel is. A nyert életévek  extra b eteg 
ség i évek  lesznek , fejezi b e jelentését a 
statisztikai hivatal (The Independent, 
ápr. 15.). Várakozás szerint az élet
m eghosszabbítássa l együtt a b eteg 
séggel töltött évek szám a is növekedik. 
M ég, ha az eü .-nek  sikerülne is a 
következő években a fő halálokokat 
visszaszorítani, pl. rák, szív, érbetegsé
geknél nem  fog a vártnál gyorsabban  
n őni az élettartam , nem  fog ez hosz- 
szabb életet eredm ényezni, hanem  az 
invaliddá tevő betegségek szaporodá
sát okozza (rheuma, arthrosisok).

A brit eü. az időskori betegségek  
k özött a testsú lynövekedést tartja a 
legsúlyosabbnak: az 55-65  éves férfi
ak k özö tt egy  az öt közü l túl kövér, a 
n ők n él ez  egy  a n égy  közü l jellem ző. 
F őleg az alkohol, a zsírok  fogyasztásá
ban n agy  a norm álistó l való eltérés és 
a polysaccharidák  terén is túl nagy  a 
fogyasztás. A V oeding (Táplálkozás) 
cím ű cikkben Huijbrecht w ageningen i 
professzor a finn, o lasz és holland  
viszonyokkal hasonlítja össze. Sze
rinte az egészséges d iétától függ az 
egészséges időskor. Túl sok  alkohol, 
hús és cukor egészségtelen , szerinte  
ezeket k ellene csökkenteni és bőven  
kellene rostban gazdag ételeket b eik 
tatni a d iétába és kevesebb choles- 
terolt k ellene a szív- és érbetegségek  
m egelőzések ép pen  fogyasztani, am i
vel kb. 20% -kal csökkenne a halálozás 
és a szervek  jobban m űködnének .

Ribiczey Sándor dr.

Az U SA -ban gondokat okoznak  a 
csirk ék nél talált C am pylobacterek.
M eijer van  Putten, J. B., Ned. Tijdschr. 
G eneesk ., 1 9 9 7 ,141, 2205.

Az am erikai eü .-i hatóságok fokozott 
gon dok  m iatt őrlődnek  a Cam pylo- 
bacterrel fertőzött csirkék m iatt. A 
fertőzés em bernél is halálhoz vezet
het, m in t a Salm onella. 6 évvel ezelőtt  
a C enters for D isease Controll and  
P revention  (CDC) adta hírül, h ogy  a 
csirkék 30-70% -ban  fertőződtek  
C am pylobacterrel és jelen leg, a javult 
tenyésztési eljárásoknál ez  70-90% -ot  
tesz m ár ki. A C am pyloblacter n in 
csen  a tojásokban , a Salm onella ezzel 
szem ben  a tojásokban is előfordul 
(The N ew  York Tim es, okt. 20. és 21.).

A gondokat fokozza, h o g y  a anti- 
b io ticu m ok  iránti érzékenység várha
tóan csökken. íg y  pl. fluoroch inolo- 
noknál ez a helyzet, am i annak k ö 
szönh ető , h ogy  preventive adják a 
csirketáplálék m ellé és Escherichia  
coli fertőzésnél is ezt használják, va 
lam int em beri cam pylobacteriosisnál 
is. A CDC m unkatársak em iatt kérték, 
h ogy  em eljék  fel a fluoroch inolonok  
adagját a csirketápszereknél.

Az USA-ban eddig  m ég  nem  észle l
tek C am pylobacter járványt, nem  úgy, 
m int az Escherichia colitó l, m elynél 
egy  alm aszörp lett a fertőzési forrás 
és 70 esetben  okozott betegséget, 1 ha
lálozással. Az autoritások azt hiszik, 
h ogy  a valóságban en nél is a C am py
lobacter okozta a járványt, de nem  is
m erték  fel a kórokozót. Felkutatá
sához ugyanis n incsen  m egfelelő  eljá
rás és csak újabban használnak  egy  
DNA eljárást a felism eréséhez. K ülön  
nyugtalanító m ég a lehetséges kap
csolat a G u illaen-B arré-betegséggel, 
m elyet 20-40% -ban  m egelőz a Cam 
pylobacter fertőzés.

Ribiczey Sándor dr.

A prevenció kérdései

A táplálkozást javító program  hatása  
a fertőző  betegségek  előfordu lási 
gyakoriságára iskolás korúnál fiata
labb v ie tn a m i gyerm ekekben: ö ssze 
h ason lítá s  egy  kontroll k özösséggel. 
English, R. M., Badcock, J. C., Giay, Tu 
és m tsai (U nviersity o f  Q ueensland, 
D epartm ent o f  Social and Preventive 
M edicine, M edical School, H erston, 
Q ueensland 4006, Ausztrália): Brit. J. 
Med., 1997,315,1122.

A szerzők  egy  táplálkozás javítását 
célzó program nak a k isgyerm ekek  
fertőző betegségekkel (légú ti fertőzé
sekkel és hasm enéssel) szem beni 
esen dőségére gyakorolt hatását v iz s
gálták egy  vietnam i faluban és h a so n 
lították össze egy kontroll közösség  
adataival. A program  lényege a háztáji 
kertben term elt zöldségek  és g y ü m ö l
csök  m en nyiségének  növelése m ellett 
a család táplálkozási ism ereteinek  b ő 
v ítése volt.

A légúti fertőző betegséget a láz 
és k öhögés együttes jelen létével, m íg  
a hasm enést napi legalább négyszeri 
szék letürítéssel definiálták. A v izsgá
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latot végzők  az adatokat a h ely 
színen, a m egelőző két hétre vonat
kozóan (így!) vették fel. Az adatgyűjtés 
1992 márciusa és 1993 áprilisa között 
összesen öt alkalom m al történt. M íg a 
programban részt vevő közösség k is
gyerm ekeiben a légúti fertőző betegsé
gek előfordulási gyakorisága az első és 
az utolsó adatfelvétel között 246/497- 
ről (49,5%) 51/455-re (11,2%) csö k 
kent (p < 0,0001), addig a kontroll k ö 
zösségben  nem  volt változás [169/279  
(60,6%) és 148/241 (61,4%), a program  
elején és végén]. A hasm enéses beteg
ségek incidenciája a program ban részt 
vevő faluban csökkent [91/497 (18,3%) 
versus 23/455 (5,1%), p <0,001 ], m íg a 
kontroll közösségben nem  változott 
[33/279 (11,8%) versus 22/241 (9,1% )].

[Ref.: Ismét hangsúlyozom, hogy az 
incidenda adatok kéthetes idősza
kokra vonatkoznak!)

A szerzők m egállapítják, h o g y  a 
táplálkozást javító program  jelen tős  
m értékben csökkentette a légúti fer
tőző  betegségekkel és a hasm enéssel 
szem beni fogékonyságot a program 
ban részt vevő kisgyerm ekekben.

Decsi Tamás dr.

A halfogyasztás és a h irtelen  sz ív 
halál rizikója. A lbert, Ch. H ennekens, 
M., O’D onnell, Ch. J. és m tsai (D iv i
sion  o f  Preventive M edicine, Brigham  
and W om en’s H ospital, M assachu
setts, USA): JAMA, 1998,279, 23.

Néhány, de nem  m ind egyik  prosp ek 
tiv kohorsz tanulm ány fordított ösz-  
szefüggést talált a halfogyasztás és a 
kardiovaszkuláris m orbiditás között, 
de érdekes m ód on  inkább a k ism érté
kű és nem  a nagyobb fokú halfogyasz
tás esetén. M ás tanulm ányok, am elyek  
a nem  halálos koszorúér történéseket 
elem ezték, h ason ló  összefüggést nem  
találtak. A random izált v izsgálatok  
korlátozott szám úak, de egy m ásod la 
gos prevenciós vizsgálat kim utatta a 
halfogyasztás és a kardiovaszkuláris 
m ortalitás csökkenése közötti ö ssz e 
függést, de a reinfarktus gyakoriságá
nak változására nem . Á llatkísérletes 
(kutya, és em lősök ) adatok szerint a 
halhúsban lévő n-3-zsírsavak anti- 
aritm iás tulajdonságúak a m yokardi- 
um  ischaem ia során kialakult é letve
szélyes ritm uszavarok k ivédésében. 
Prospektiv eset-kontroli v izsgálatok  
szerint heti egy  alkalom m al történő

halfogyasztás a prim ér kardiális sz ív 
halál rizikóját 50% -kal csökkenteni 
képes, am i kapcsolatos lehet a ko- 
ronaria b etegség  csökkenő m orta li
tásával. Ezzel ellenkező eredm ényeket 
találtak, am ikor a kis adagú h alfo
gyasztás és a m yokardium  infarktus 
m iatt bekövetkező h irtelen  halál ösz- 
szefüggését vizsgálták. Szerzők jelen 
legi prospektiv  kohorsz tanulm á
nyukban az egym ásnak  ellen tm ondó  
eredm ények tisztázása céljából a hal- 
fogyasztás és a hirtelen  szívhalál 
összefüggését elem ezték  a zárójelen
tések és az első  kézből történő infor
m ációk  alapján a férfi orvosok  között, 
akik a P hysicians’s Health Studyban  
vettek részt.

A vizsgálatban 20551 orvos vett 
részt (férfiak 40 és 84 év  között) és 
m yokardium  infarktus, cerebrális tör
ténés és rákbetegség m entesek  voltak  
az indulásnál. Egy rövidített, szem i- 
kvantitatív étkezési gyakorisági kér
dőívet tö ltöttek  ki a halételek fogyasz
tásával kapcsolatban és 11 évig  követ
ték őket. A v izsgálat során a fő vég 
pontok a hirtelen szívhalál (a tünetek  
fellépte után egy  órán belüli kardiális 
eredetű halál) volt a kórházi dokum en
táció, a boncolás és a legközelebbi hoz
zátartozó inform ációja alapján.

A vizsgáltak  közü l 637 (3,1% ) szá
m olt b e arról, h ogy  ritkán, vagy soha  
nem  fogyaszt halat, 2212 (10,8%) heti 
öt alkalom m al, 80% -uk ped ig  1 -4  al
kalom m al. Az átlagos halfogyasztás 
2,5 a lkalom /hét volt. A halfogyasztás 
vagy az n -3-zsírsavak  felvétele szá
m os rizikófaktorral állt kapcsolatban. 
A több halat fogyasztóknál gyakoribb  
volt a p ozitív  fam iliáris anam nézis, a 
hyperkoleszterinaem ia és a h ipertó 
nia is. Fizikai aktivitásuk és anti- 
oxidáns v itam infogyasztásuk  (E-vita- 
m in, C -vitam in , m ultivitam in) is m a
gasabb volt közöttük, m int a ritkább  
halfogyasztók  között.

A 11 éves utánkövetés során  
253 777 b etegév  alatt 133 hirtelen  
halál következett be (115 definitiv, 18 
valószínűsített). Az életkorral, a ran
dom izált aszpirin  és béta-karotin  
adásával és koronaria rizikófaktorral 
való korrigálás után, a halfogyasztás a 
hirtelen halál va lósz ín űségén ek  csök 
kenésével volt kapcsolatban és a k ü 
szöb heti egyszeri halfogyasztás volt 
(P =  0,03). A férfiaknál, akik ilyen  
gyakorisággal fogyasztottak  halételt, 
az esélyhányados 0,48 volt (95%  
konfidencia intervallum  [0,24; 0,96],

P =  0,04), szem ben  azokkal, akik  
havonta vagy m ég ritkábban fogyasz
tottak haléltelt. Ö sszefüggést találtak  
a becsült n -3-zsírsav  felvétel és a h ir
telen  halál rizikója között is. Ezek az 
eredm ények kapcsolatban voltak  a 
m yokardium  infarktus (P =  N S), nem  
hirtelen  szívhalál, vagy a teljes kar
diovaszkuláris halálozás csökkent ri
zikójával is (P =  0,003). Az n -3-zsírsav  
becsült m en n yisége és a hirtelen halál 
k özötti ö sszefüggést elem ezve, az át
lagos havi 5,9 g n-3-zsírsav heti egy  al
kalom m al elfogyasztott halétellel volt  
ekvivalens. A halfajták szerint az 
esélyhányados és a 95% Cl a k ö v et
kezőként alakult: tonhal 0,66 (95% Cl 
[0,40; 1,11]), rákfélék 0,69 (95% Cl 
[0,35; 1,34]), barnahúsú halak 0,98  
(95% Cl [0,56; 1,70]), egyéb tengeri 
halak esetén  p ed ig  0,63 (95% Cl [0,39; 
1,04]). A barnahúsú  halak fogyasztása  
esetén  a dózis-h atás összefüggés e l
m aradásának m agyarázata az lehet, 
h ogy  m ás táplálék  összetevő is sze 
repet játszhat a protektiv kardiovasz
kuláris hatásban. A tanulm ány n é
hány korlátja: a halfogyasztás az 
egészségesebb  életm ód  része, a részt 
vevők  jobban tudatában voltak a kar
diovaszkuláris rizikófaktoraiknak, 
m ásrészt vérzsírprofiljuk is k ed ve
zőtlenebb  volt, nem  szólva a h iper
tóniáról és a p ozitív  családi anam - 
nézisről. Az USA-ban évente 250000  
hirtelen  szívhalál fordul elő és ezek  
55%-a előzetes tünetek  nélkül és a 
betegek  több sége m eghal a kórházba  
kerülés előtt. D e a kórházba kerültek  
közül is m in tegy  70% m eghalt. Ezért, 
ha a kapott eredm ények valóban reá
lisak és okiak, akkor a k özegészség-  
ü gyi prim er prevenció  eszköze a hal- 
fogyasztás propagálása kell h o g y  le 
gyen , a n ép esség  azon részénél, akik  
ritkán fogyasztanak  halból készült  
ételt.

[Refi: Néhány évtizede történt az 
első vizsgálat a fenti témában, amely
nek során a grönlandi eszkimók kar
diovaszkuláris halálozását a dánoké
val összehasonlítva, az eszkimók ha
lálozását alacsonyabbnak találták és 
feltételezték, hogy ennek okát az eltérő 
halfogyasztási szokásokban kell keres
ni. A cikkben tárgyalt téma hipotézis 
szintjén először a „Diet and Rein- 
farction Trial”-ban merült fel, amely 
szekunder prevenciós tanulmány volt 
és azt mutatta, hogy az összhalálozás- 
ban 29%-os és a kardiális halálozás
ban 33%-os csökkenés következett be
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heti kétszeri halfogyasztás során. A je 
lenlegi tanulmány során nem figyelték 
meg a protektiv hatást a nem hirtelen 
szívhalálban és az összhalálozásban a 
halfogyasztók között. Egyik jellegze
tessége a Physicians’ Health Study- 
nak, hogy a részt vevők gyakori hal
fogyasztók voltak. Csak három száza
lékuk fogyaszt havonta egy alkalom
nál kevesebbszer valamilyen halféle
séget. A dózis-válasz kérdése hangsú
lyozottan érdekes az irodalom ered
ményei alapján. Finn szerzők ered
ményei azt mutatták, hogy az n-3- 
zsírsavak nagyobb mennyiségű be
vitele fokozza a koszorúér betegség és 
halálozás kockázatát és egy másik 
tanulmány azon a véleményen volt, 
hogy a szárítotthal-fogyasztás során a 
higanyfelvétel megnő, ami köztudot
tan a lipid peroxidációt segíti elő és ez 
magyarázná a kedvezőtlen eredmé
nyeket. A heti egyszeri halfogyasztás 
csökkenti férfiak esetén a hirtelen 
szívhalál kockázatát, de nem csökken
ti a nem halálos koszorúér történé
seket.

A rendelkezésünkre álló interven
ciós, eset- kontroll és a jelenlegi ta
nulmány eredményei is evidensek 
arra nézve, hogy a hirtelen szívhalál 
rizikója csökkenthető és a heti kétszeri 
halat tartalmazó ételek fogyasztására 
való biztatás a koszorúérbetegek össz- 
halálozását is csökkenteni fogja.]

Orosz István dr.

A diéta és kiegészítő folsav és Bó-vita- 
minpótlás kapcsolata a koszorúér
betegség rizikójával nőkön. R im m , E. 
B., W illett, W. C., Hu, F. B. és m tsai 
(D ept, o f  E pidem iology and D ivision  
o f  P reventive Med., Harvard Med. 
School, B oston , Mass, USA): JAMA, 
1998,279, 359.

A h yperhom ocyste inaem ia  genetikai 
és é letm ód b eli befolyás alatt áll, 
am ely  m agába foglalja az alacsony  
m értékű  folsav- és Br,-vitam infel
vételt. H iányoztak edddig az adatok  
ezen  v itam in ok  és a k oszorúérbeteg
ség (továbbiakban ISZB) k ialakulásá
nak rizikója szem pontjából. Szerzők  
elem zésén ek  a célja az volt, h o g y  ezen  
v itam in ok  felvételét vizsgálja a nem  
halálos m yokardium  infarktus és az 
ISZB halálozás incidenciájának vál
tozása szem pontjából. A prospektiv  
kohorsz tanulm ányban 1980-ban a

N urses’ H ealth Study-ban részt vevők  
k özü l összesen  80082  n ő  adatait ele
m ezték , akiknél e lőzetesen  az anam - 
n ézisb en  nem  szerepelt ISZB, rák
b etegség , hyperkoleszterinaem ia  
vagy  diabetes m ellitus. Részletes 
táplálkozási kérdőívek segítségével 
m érték  fel a táplálkozási szokásaikat 
és ebből szám ították k i az átlagos 
napi folsav- és Bö-vitam in-felvételt. A 
v izsgá la ti végpontok  a W HO szerinti 
k ritér iu m ok  alapján a n em  halálos és 
a halá los ISZB történések  voltak.

A 14 éves követési idő során 658 
n em  halálos m yokardium  infarktus és 
281 halálos ISZB történés fordult elő. 
A kardiovaszkuláris rizikófaktorok  
(dohányzás, h ipertónia, rost, E-vita- 
m in, telített, többszörösen  telítetlen  
zsírsavak és alkoholfelvétel) e llenőr
zése  után az esélyhányados az extrém  
k vin tilisben  0,69 volt (95% Cl [0,55; 
0,87]) a folsav esetében  (az átlagos 
696 pg /nap  vs. 158 p g /n ap  folsavfel- 
vétel esetén ) és Bs-vitam in esetén  az 
esélyhányados 0,67 (95% Cl [0,53; 
0,85]) 4,6 m g/nap vs. 1,1 m g/nap  átla
gos Be-vitam in-bevitel során. Az azo
n os vá ltozók  elem zése esetén  az esély- 
hányados 0,55 volt azon nők  esetén , 
akik a Bs-vitam in- és folsavfelvétel 
szem pontjából a legm agasabb kvin- 
t ilisb e  estek  az ellenkező, legkisebb  
k v itilisse l összehasonlítva. A zok k ö 
zött, akik rendszeresen m ultivitam int 
fogyasztottak , az ISZB rizik ócsökk e
n ése  vo lt m egfigyelhető  (esélyhánya
dos 0 ,76-95%  Cl [0,65; 0 ,90]). A l
csoport-analíz is során az alkoholt 
nem  fogyasztókkal összeh ason lítva  
az inverz összefüggés a m agasabb  
folsavfelvétel és ISZB k özö tt erősebb  
volt a napi egy  adag a lkoholfogyasz
tás (0 ,69, 95% Cl [0,49; 0 ,97]) vagy az 
eg y n él nagyobb napi adag fogyasz
tása esetén  (0,27,95%  Cl [0,13; 0,58]). 
Az eredm ények alapján a javasolt át
lagos d iétás Be-vitam in- és folsavpót- 
láson  felü li bevitel fontos szerepet 
játszhat a nők  ISZB-vel szem b en i pri
m er prevenciójában.

Orosz István dr.

A homocystein, folsav, B6-vitamin és 
a kardiovaszkuláris betegségek. Szer
kesztőségi közlemény. McCully, K. S. 
(D ept, o f  Veterans Affairs M edical 
Center, Providence, RI, USA): JAMA, 
1998,279, 392.

A h yperhom ocysteinaem ia  fontossá
gát az atheroscleris patogenezisében  
hom ocysteinuriás gyerm ekek  vasz- 
kuláris patológiai vizsgálatakor fe
dezték  fel először. A hom ocysteinuria  
két k ü lön böző  enzim  abnorm alitás 
következm énye: az egyik  a cystatio- 
nin-szintetáz hiánya, am ely  piridoxin  
foszfát dependens enzim  és klinikai- 
lag vaszkuláris rendellenességekben  
és gyakori artériás és vénás trom bó
zisokban nyilvánul m eg. 1968-ban  
egy  kétéves hom ocyste inuriás beteg  
fiú esetén  a m ásik  en zim , a m etil- 
tetrahydrofo lsav-hom ocystein -m etil-  
transzferáz, egy  cobalam in függő en 
zim  ritkán előforduló hiányát m utat
ták ki, am i gyors atherosclerosissal jár 
együtt. Tekintettel arra, h o g y  a két en 
zim defektus eltérő m etabolikus je l
legzetességgel bír, feltételezték, hogy  
m aga a h om ocyste in  okozza direkt 
m ódon  az atherosclerotikus plakkok  
kialakulását az artériákban. Egy har
m adik, szintén  hom ocysteinuriát  
okozó enzim defektus, a m etilente- 
trahydrofolat-reduktaze hiánya, am ely 
folsav dependens ezim  és az athero
sclerotikus plakkokból lehetett k im u
tatni, am ely  szintén  a fenti fel- 
tételezést tám ogatta. Ezt a m agyará
zatot igazolta a m ajm ok Bs-hiányos, 
és patkányok cholinh iányos athero- 
sclerozisa, a két legfontosabb állat- 
m odell, am elyekben a h yp erh om o
cysteinaem ia atherosclerosis kialaku
lásához vezetett. Ezt a hatást igazolták  
később  am inosavak parenterális és 
peroralis adagolásával tengeri nyula- 
kon és páviánokon.

Bőr fibroblaszt kultúrák cystatio- 
nin-szin tetáz hiányában aggregált 
extracelluláris proteoglukán szulfá
tokban való gazdagodást m utattak. A 
szulfát csoportok  a h om ocyste in  thio- 
lacton láncon keresztül term elődnek , 
am ely a h om ocyste in  reaktív anhid- 
rátja. A h om ocyste in  oxidált form ája 
a hom ocysteinsav, am ely a foszfoade- 
nozin  foszfoszu lfát prekurzora, egy  
hatásos excitációs neurotranszm itter  
és a hypofizectom izált patkányok ti- 
roxin adásra bekövetkező n övekedé
sét eredm ényezi. Ez a m egfigyelés is 
segít m egérteni az extracelluláris m at
rix szu lfátm ennyiségének  fokozódá
sát és a sim aizom sejtek  n övekedését a 
kifejlődő atherosclerotikus plakkok- 
ban. Szám os legutóbbi vizsgálat iga
zolta, h ogy  a h om ocyste in  az en- 
dotheliá lis sejt-kultúrákat károsítja és 
a sim aizom  sejtkultúrák növekedését
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fokozza a m essenger RNS növekvő  
k ép ződ ése révén.

A hom ocyste in  vaszkuláris káro
sító hatása oxidativ stresszhatás, 
am ely a hydrogén peroxid  és szuper- 
oxid  term elődése és a nitrogén- 
m on oxid  inaktivációja, valam int a 
gluthation  peroxidáz aktivitás és 
sz in tézis gátlása révén jön  létre. A 
trom b ózis hajlam  fokozódása szá 
m os koagulációs faktor hatásával 
kapcsolatos, így  a throm bocyta, szö 
veti faktor, aktivált protein  C, throm 
bom od ulin , throm boxan, lipoprotein  
(a) kötő  fibrin, V., VII., és a XII. faktor 
szintjével. Az LDL átalakulása h om o
cystein  thiolactat révén  k ism éretű és 
sűrűbb LDL partikulákká önm aguk - 
tól aggregálódnak és a m acrophagok- 
ba jutnak, intim a károsodáshoz vezet
ve és az LDL oxidáció révén kolesz
terin  és lip id  d epozíc iók  kialakulását 
idézik  elő.

Az egy ik  első  közlem ény  em beren  
kim utatta, h ogy  ISZB-ben szenvedők  
esetén  oralis m eth ion in  (h om ocys
tein  prekurzor) adása után nagyobb  
h om ocyste in  p lazm akoncentrációt 
találtak és a m egbízhatóbb plazm a  
h om ocyste in  tartalm at v izsgáló  m ód 
szerek k ifejlesztése után ezeket az 
eredm ényeket további vizsgálatok  is 
m egerősítették , de nem csak  ISZB- 
ben , hanem  stroke-ban és alsó végtagi 
érszűkületben  szenvedőkben  is. Szá
m os tanulm ány a hyperhom ocystein - 
aem iát független  rizikófaktornak ta
lálta az ism ert veszélyeztető  tényezők  
m ellett. A Fram ingham  Heart Study 
idősebb  részvevőit e lem ezve azt talál
ták, h o g y  a folsav-, Be-vitam in- és B 12- 
vitam infelvétel a plazm a h om ocys
tein  tartalm ával m utatott összefüg
gést. A fenti m egfigyelések  eredm é
nyeként alakult ki az atherosclerosis 
h om ocyste in  teóriája, am ely szerint 
az a m ásodlagos hyperhom ocys- 
teinaem ia révén lehetséges, am elyet a 
táplálék  folsav-, B<,-vitaminhiánya, 
genetikailag kialakult enzim defektu
sok, toxikus tényezők  (dohányzás, 
gyógyszerek ), életkori, nem i h orm o
nális tényezők  (hypothyreosis, m en o
pausa), diabetes m ellitu s, veseelég
telenség  idéznek elő. A folsav- és 
Bö-vitam inhiány az elégtelen  bevitel 
m iatt alakul ki, am ely az élelm iszerek  
előállítása, konzerválása és szállítása  
k özb en  jön  létre, ezáltal a fő táplálék
form ákból hiányzik, így  a fehér liszt
ből, fehér rizsből, cukorból, zsírból és 
az étolajból. A koleszterin  és LDL

résztvesz az atherosclerotikus fo lya
m atban a h om ocyste in  szállításában, 
m int L D L -hom ocystein  aggregátum , 
am ely a habsejtek és a plakk depozi- 
tu m ok  prekurzora. A zért is csökk en 
hetett részben a kardiovaszkuláris 
m ortalitás az USA-ban az 1960-as 
évek  óta, m ert szintetikus Bó-vitamin- 
pótlás történt a gabonanövényekben  
is. A folsavfelvétel fokozása főleg a téli 
hónapokban, szin tén  kedvező ered 
m ényt hoz.

R im m  és m tsai tanulm ánya b izo 
nyítja, hogy  nők  csökkent folsav- és 
Bt,-vitam infelvétele fokozott ISZB 
m ortalitási rizikóval jár. Az egyik  fo n 
tos m egállapítás, h o g y  a napi 400 pg  
fo lsav és 3 m g Bó-vitamin m in im a
lizáln i képes a kardiovaszkuláris 
m ortalitást és m orbiditást. Egy m ásik  
érdekes m egállapítása a cikknek, 
h o g y  a m érsékelt a lkoholfogyasztás  
szoros összefüggést m utatott a c sö k 
k enő kardiovaszkuláris m ortalitással 
a nagyobb folsavfelvétel esetén. Ez is 
igazolja azt a tényt, h ogy  az a lkohol 
növeli a folsav és hom ocyste in  m eta-  
b olizm u s terét. Azt a feltételezést, 
h o g y  az alkohol m egóvja a „thioreti- 
naco” aktivitását, am ely  a h o m o cy s
tein  m etabolizm us kulcsderivárum a  
(retinoidból és cobalam inból áll), 
további kutatásoknak kell m egerő
síten iük.

Orosz István dr.

A testsú ly  és a testsú lygyarapodás  
hatása  az em lőrák  kockázatára.
H uang, Z. és m tsai (Harvard M edical 
School and Brigham  and W om en’s 
H ospital, B oston , M ass. USA): JAMA, 
1997,278, 1407.

E p idem iológiai és statisztikai v iz sg á 
latok visszatérő és m áig sem  egyér
telm űen  lezárt kérdése: jelent-e az át
lagosnál nagyobb testsúly, vagy a je 
lentős hízás fokozott kockázatot a n ő i 
em lőrák  k ifejlődésében . Szerzők a 
b oston i Harvard Egyetem  k ü lön böző  
osztályainak kollaborációjában v iz s 
gálták ezt a kérdést igen jelenős szá 
m ú egyénen  (95 256 am erikai á p o ló 
nő, akiknek életkoruk 30-55  év  k özö tt  
volt). A vizsgálat időtartam a 16 évre 
terjedt. A vizsgált egyének k özö tt  
2517 em lőrákot észleltek (60% -uk  
p osztm enopauzális) és a következő  
m egállapításokat tették:

A m agasabb testtöm eg index (b od y  
m ass index) -  testsú lykg/testm agas

ság -  a prem enopauzában k issé  c sö k 
kenti az em lőrák m orbiditást, d e nem  
csökkenti a m ortalitást. A m en op au -  
zában kifejezett volt ez a je len ség  azon  
nőknél, akik előzetesen  nem  részesü l
tek nem i horm onkezelésben . A zt a 
következtetést vonják le, h o g y  a test
súly növekedés (túlsúly) elkerülése 
csökkentheti az emlőrák kifejlődésé
nek gyakoriságát és az ebből ad ód ó  
m ortalitást a m enopauza id ő sza k á 
ban.

Besznyák István dr.

Minőségbiztosítás

S zám ítógépes b etegellá tási m ű v e le ti 
rendszer a lkalm azásának  ta p a sz ta 
latai testnedv  exp ozíc ión ak  k ite tt  
egészségü gy i d o lgozók  k ezelése k a p 
csán. Schringer, D. L., Baraff, L. J. 
(UCLA E m ergency M edicine Center, 
U niversity o f  C alifornia, Los A ngeles , 
School o f  M edicine), Rogers, W. H. és 
m tsai (The Health Institute, N ew  
England M edical Center, B oston , 
Mass.): JAMA, 1997,278, 1585.

A betegségek  d iagnosztizálására és 
kezelésére k idolgozott alapelvek  b e 
tartása b iztosítja a betegek  op tim ális  
ellátását és a kedvező k ö ltség fe lh asz
nálást. Ezt kívánták előseg íten i a szer
zők, akik m unkahelyi baleset kapcsán  
testnedvekkel érintkezésbe került 
egészségügyi d o lgozók  ellátásának  al
goritm usát szám ítógépre v itték  és azt 
vizsgálták, m ennyiben  javítja a ren d 
szer alkalm azása sérültek ellátását és 
m ennyivel javult az egészségü gy i d o 
kum entáció színvonala. V izsgálták  az 
egy  sérültre jutó költségek  alakulását 
is. A sérültek ellátásának a lgor itm u sá
val a szerzők korábbi publikációikban  
foglalkoztak. A szám ítógépes ren d 
szer jelzi az ellátás kapcsán m egvá la 
szolandó kérdéseket (anam nézis) és 
m inden felm erülő lehetőségre m eg 
adja a további teendők  leírását. A 
költségek elem zése szem pontjából az 
egyes döntéseket a következő k ate
góriákba sorolták: indikált és e lvég 
zett, nem  indikált és elvégzett (p lusz  
költség), indikált és el nem  végzett  
(költség „deficit”).

A Los A ngeles-i K alifornia E gye
tem en évente m integy  300 d o lgozó  
kerül baleset kapcsán testnedvekkel 
érintkezésbe. Ezen d o lgozók  k özü l 
200-at a k észen léti részleg lát el e lő 
ször, a többit a fog la lk ozás-egészség
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ügyi rendelés. Az u tókezelés m inden  
exponáltnál a fog la lk ozás-egészség
ügy feladata.

Jelen prospektiv v izsgálat 3 fázis
ban zajlott. A bázisvizsgálat alatt m in 
den a m egszokott m ód on  történt, de 
az ellátás és kezelés kapcsán  létrejött 
kézi d okum entációt a szám ítógép  
alapú diagram rendszer kritérium ai 
alapján értékelték. A m ásod ik , ún. in 
tervenciós fázisban az orvosok  a 
szám ítógép  diagram  rendszere seg ít
ségével dolgoztak. A harm adik , ún. 
p ostin terven ciós fázisban azt v izs
gálták, h ogy  a korábban szám ítógépet 
alkalm azók m unkája h ogyan  válto
zott a szám ítógépes rend szer elha
gyása után.

A m integy  fél évig tartó e lső  fázis
ban 101 beteget kezeltek, abból 50-et 
választottak ki random izáltan  a v izs
gálat céljára. A 10 h ón ap os m ásodik  
fázisban 156 beteg vizsgálata  történt 
m eg. Végül a szintén  10 h ó n a p o s har
m adik fázisban a 148 kezelt betegből 
74-et vizsgáltak részletesen , rando- 
m izált választás után.

Az eredm ények azt m utatták, hogy  
a dokum entáció  teljessége 57% -os 
volt az I. fázisban, 98% -os szám ító- 
gépes tám ogatás m ellett és szintén  
57% -os a III. fázisban. A z u tógon 
dozás 11 javasolt in strukciója  tek in 
tetében m ég rosszabb a helyzet, 31% -  
93% -  30% a sorrend. A n ég y  javasolt 
laboratórium i vizsgálatot e lem ezve is 
szignifikáns kü lönbséget találtak a II. 
fázis javára. Itt a helyes d ön tések  m el
lett (indikált -  m egcsinálták; nem  in 
dikált -  nem  csinálták) m egk ü lön 
böztették  a nem  indikált -  elvégezték , 
indikált -  nem  végezték  kategóriákat 
is (helytelen  döntések). A  döntések  
63% -ban voltak helyesek  az I., 83%- 
ban a II. és 52% -ban a III. fázisban. A 
szerzők k iem elik , h ogy  az e lső  fázis
ban betegenként átlag 1,6, a m ásod ik 
ban 0,2, a harm adikban 1,3 szük ség
telen  vizsgálatot végeztek.

A terápiás lehetőségek  figyelem -  
bevételével a helyes d öntések  aránya 
az egyes fázisokban 83% -  96% -  
84%. A kezelési költség  az I. fázisban  
460 USD, a II. fázisban 384 USD, a III. 
fázisban 373 USD.

A szerzők a szük ségtelen ü l végzett 
vizsgálatok  és az elm ulasztott indikált 
vizsgálatok  figyelem bevételével is 
elem zik  a költségeket. K iderült, hogy  
az I. és II. fázisban a k öltségek  39%, il
letve 33%-a nem  indikált v izsgá la 
tokra m egy, (II. fázis 12%), m iközben

17%, illetve 31% költséget „takaríta
nak m eg ” indikált vizsgálatok  el
hagyásával. (Ez a II. fázisban csak 
7%). íg y  a m ásodik , harm adik fázis 
lá tszó lagos k ö ltségegyen lősége a har
m adik  fázisban  jelentős szám ú szük
séges, d e el nem  végzett vizsgálatot 
takar.

A z o rv o so k  döntő többsége sz í
vesen  fogadta a szám ítógépes rend
szert, m elyn ek  m űködése összessé
gében  a k öltségek  17%-os csökkené
séhez, jobb  m inőségű  d okum entáció
hoz, adekvátabb k ivizsgáláshoz és 
k ezeléshez vezetett. A kapott adatok  
értékelését nehezítette, h ogy  a kont
roll fáz isok  k ézi dokum entációja sze
gényes vo lt, a gépi feldolgozásnál al
ka lm azott egyszerűsítő  szabályok  
esetleg  csökkenthették  az egyes fázi
sok k ö zö tti különbséget.

[Ref: A közölt adatok figyelemre 
méltó előnyöket jeleznek a számító- 
gépes rendszer használata mellett. 
Mindazonáltal figyelembe kell venni, 
hogy itt igen egyszerű, aránylag kevés 
változót tartalmazó diagnosztikus és 
terápiás tanácsadó rendszerről van 
szó, az alapelvek és a program kidol
gozása mégis hosszú időt vett igénybe. 
Ugyanakkor ennek a relatív egyszerű 
programnak az alkalmazása kapcsán 
is az orvosi munkát illetően az opti
mumtól való jelentős eltérítésre derült 
fény. Bonyolultabb rendszerek számí
tógépre vitele esetén valószínű az al
kalmazás is nehézkesebbé válik, de fel
tehető nagyobb lenne a megtakarítás 
is.]

Kardos Kálmán dr.

Franciaországban feketelistát állítot
tak fel a kórházakról. M eijer van 
Putten, J. B., N ed. Tijdschr. Geneesk., 
1997, 141, 2045.

A francia havilap: Sciences et avenir 
októberi szám ában egy  ranglistát 
közölt a kórházakról, m elyet a h o l
land E lsev ier is közzétett. A francia 
lista n em  élvonalbeli, hanem  titkos 
hiányokon  alapul, és azt is mutatja, 
hol a legnagyob b  a halálozás. Legfelül 
áll a St. A rm and  M ontrond-i kórház, 
3,63% halá lozássa l (az országos átlag 
1,18%), az egyetem i kórházakat nem  
beleszám ítva . Ez a lista nagy feltűnést 
és m egbotránkozást okozott (Libera
tion, szep t. 25. és 26.). A Sciences et 
avenir je len téséb en  azt írja, hogy  
titkos kórh ázi adatokon alapul a

kim utatás és m ásfél évig  dolgoztak  
rajta. A legfontosabb problém ák az 
anaesthesiánál sebészetn él és szü 
lészetn él fordultak elő. Az anaesthe
sián ál a szem élyzeti h iány okozott 
nagy k iesést, az 1400 kórház közül 
141 -b en  hiányozott 1 vagy  2 anaesthe- 
sio lo g u s, em iatt feleslegesen  halt m eg  
vagy  200 beteg. Egy m ásik  problém át 
a több  sebészeten  tapasztalt gyenge  
m űk ödés jelentett. A 236 sebészeten  a 
sebészek  évente átlagos 1000 m űtétet 
végezn ek . A tapasztalathiány is h o z 
zájárul a relatíve nagy  halálozáshoz. 
Élen jár egy kis am erikai kórház 
N eullyben , ahol bár k icsiny a sze
m élyzete, de a szülések  36%-át végzik  
császárm etszésben  és az utána k övet
kező a szom szédos C linique St. 
Isabelle, ahol eléri a 34% -ot. Általában  
a francia kórházakban 11,8% az 
arány. M agánklinikáknál 16,8% az át
lag. A  sebészek  egy  része szerint a 
halálozást nem  lehet m inőségi m u 
tatóként használni, m ert ebbe az újra
felvételek , a dolgozók  szám a, a m űtét 
után i fertőzések  is beleszám ítandók. 
Egy kórház azért akart ebbe b eleszó l
ni, m ert szerintük a n agy  halálozásá
nak oka a környező lakosság m agas 
életkora. Végül is, az eredm ények  
kapóra jönnek  a m ostan i francia kor
m ánynak, M arine Aubry, a m unkale
h etőségek  és szolidaritás m inisztere  
szep tem b er óta sejteti, h o g y  folytatni 
fogja az átszervezést (Le M onde, 
szept. 10.). A kis kórházak vagy bezár
nak, vagy  fuzionálnak.

Ribiczey Sándor dr.

Költség és haszon

Hogyan olvassunk újságot? Újságok, 
melyek megmondják, mi mennyibe 
kerül (közgazdasági elemzés). Green- 
halgh , T. (D epartm ent o f  Prim ary  
Care and  Population Sciences, U n i
versity  C ollege London, England): 
BMJ, 1997,315,596.

A szerző  a b evezetésben  definiálja a 
k özgazdasági elem zés fogalm át és 
m egem lít több m űvet, m elyre tanul
m ányát alapozta. Az egészségügyi 
beavatkozás költségeinek  és hasznai
nak  m érése cím ű fejezetben egy vak
b élm ű tét példáján keresztül bem utat
ja a beavatkozás költségeit. Külön áb
rán k iem elve is láthatjuk a közvetlen  
k öltségeket (étkezés, szállás, gyógy-
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szerek, vizsgálatok költsége stb.), a 
közvetett költségeket (m unkaképes
ség elvesztése miatti munkabérkiesés, 
m ásokra való ráutaltság a házim un
kában stb.), és az ún. nem mérhető 
költségeket (kényelmetlenség, függet
lenség elvesztése, sebhely stb.). Ezek a 
költségek alkotják a költség-haszon 
egyenlet egyik oldalát. A haszon ol
dalon található pl. a m unkába való 
visszatérés lehetősége, az életbenma- 
radási esély növekedése, a pihenés.

Ez a példa nem igazán m utatja meg 
a páciens kezelések közötti választási 
jogát, de a legtöbb egészségügyi be
avatkozásnál m ajdnem  m indannyian 
kénytelenek leszünk dönteni a műtét, 
vagy a gyógyszeres kezelés között, il
letve mérlegelhetjük, hogy „megéri”-e 
kiegyezni egy krónikus, de életet nem 
fenyegető állapottal. Ellenben, amikor 
más emberek kezeléséről születik 
döntés, abban az egyéni ítéleteknek 
csak utolsóként kellene belépniük. Az 
egészségpolitikusoknak objektív, vi
lágos és igazolható kritérium okat kel
lene kidolgozniuk a döntésekhez.

Számos kérdőív próbálja felmérni 
a teljes egészségi állapotot, de egy 
adott egészségi állapotnál (mint pl. 
egy gyengén ellenőrzött cukorbeteg
ség) kikérdezés útján lehet csak kide
ríteni, hogyan vélekednek a betegek, 
számukra mi az érték. Néhány eset
ben a jóléti betegségek specifikus 
felmérése indokoltabb, mint egy álta
lános szinten mozgó felmérés. A pá
ciensek érdeklődését is egyre gyak
rabban felkelti az életminőség spe
ciális felmérése, ami lehetővé teszi, 
hogy különböző m ódon értékeljék 
egészségük és jólétük sajátos, egyéni 
szempontjait. Tehát ebben az esetben 
az életminőség elemzése -  ésszerűen 
-  a páciens szemszögéből történik.

Az „érték” meghatározásának 3 fő 
módszerére tér ki a szerző. Az első a 
kategória skálafelmérés. Itt a válasz
adó egy fix skálán, melynek egyik 
végén a „tökéletes egészség”, a másik 
végén a „halál” helyezkedik el, meg
jelöli, hol helyezkedik el saját állapota 
(pl. ha tolókocsihoz van láncolva egy 
csípőízületi gyulladás miatt). A m á
sodik az időbeni elvárások felmérése, 
ahol a válaszadó, fontolóra véve 
egészségi állapotát (pl. term éketlen
ség), megbecsüli, hány éve van hátra 
teljes egészségben, ha áldozatot hoz 
állapota „kezelésére”. A harm adik 
módszer az úgynevezett standard sze
rencsejáték felmérés. Ebben az eset

ben a válaszadó mérlegeli a választást 
a jelenlegi állapotban való élet és a 
kockázatvállalás között. Pl. vállalni az 
operációt, amely ha sikerül, visszaad
ja a teljes egészségét, de ha nem, a pá
ciens az életét is elveszítheti. Tehát 
meg kell határozni, hogy meddig 
érdemes kockáztatni.

Az életminőségre standardizált 
életévek száma (QALY) kiszámítható 
azáltal, hogy a várható életévek szá
mát szorozzuk az életminőség meg
határozott mutatószámával. A költ
ség-haszon elemzések eredményei 
rendszerint kifejezésre jutnak a költ- 
ség/QALY m utatóban, néhány kezelés 
mutatószámát láthatjuk a második 
ábrán felsorolva. A QALY-mutatók 
használata vitatott, mivel diszkrimi
natív (kor, nem, faj szerint) és hátrá
nyos azokkal szemben, akik állandó 
rokkantságban szenvednek.

Más szerzők a HYE (egészséges 
évekkel egyenértékű) mutatót hasz
nálják, amely m agában foglalja az 
egyének jövőbeli egészségi állapotá
ban bekövetkező valószínű javulást, 
vagy rosszabbodást, és elkerüli a 
QALY számos, bár nem mindegyik 
hátrányát. További megközelítési 
mód lehet a költség-következmény 
elemzés, amely a közgazdasági elem
zés eredményeit egy nem egysége
sített formában m utatja be. Tehát a 
különböző eredményeket különböző 
természeti egységekben kifejezve ad
ja meg (pl. az életben maradás hónap
jai, amputált lábak száma stb.), így az 
egyén állapíthatja meg, vajon neki 
„megéri”-e vállalni a beavatkozást.

A következő részben a szerző a köz- 
gazdasági elemzés során megválaszo
landó 10 kérdést mutat be. Az első kér
dés lényege, hogy a vizsgálat tudomá
nyosan releváns és alkalmas-e arra, 
hogy elfogulatlan és egyértelmű vála
szokat adjon egy világosan definiált 
klinikai kérdésre. A második kérdés az
zal foglalkozik, hogy kinek a szempont
jából veszik figyelembe a költséget és a 
hasznot. Az államkincstár, a gyógyszer
gyártók, vagy a szolgáltatók szempont
jából mást jelent a leginkább költség
hatékony beavatkozás. A harmadik 
kérdésben tisztázni kell, hogy a beavat
kozásokat összehasonlították-e abból a 
szempontból, hogy melyik hatékony 
klinikailag. A negyedik kérdés: a be
avatkozások ésszerűek és megvalósít- 
hatóak-e ott, ahol valószínűleg alkal
mazni fogják őket. Az ötödik kérdés az 
alkalmazott elemzési módszerekkel

foglalkozik és azt vizsgálja, hogy mikor 
melyik módszer a megfelelő. Pl. költ- 
ség-minimalizáló elemzés a legmeg
felelőbb abban az esetben, ha a beavat
kozások azonos eredményeket érnek 
el. A hatodik kérdés azt boncolgatja, 
hogy egy közgazdasági elemzés során 
hogyan történik a költségek és a hasz
nok mérése. A költségek mérését egy 
stroke-os beteg rehabilitációjának rá
fordítás-összetevőin keresztül mutatja 
be. A hasznok -  az egészségi állapotban 
történő javulás -  megállapítását a gyo
morfekély két különböző gyógyszerrel 
történő kezelésének példáján láthatjuk. 
Az eredmény megállapításához nem 
elegendő a költség/fekély gyógyult- 
ságának mérése, azt is meg kell nézni, 
hogy milyen a visszaesési arány. A hete
dik kérdés lényegét egy számszerű 
példán keresztül mutatja be a szerző, 
ahol kiszámítja, hogy egy drágább, de 
hatásosabb gyógyszer alkalmazásával 
a többlet eredményt (egy beteggel több 
gyógyult meg) mekkora többletkölt
séggel érték el. A nyolcadik kérdés azt 
vizsgálja, hogy az „itt és most” elsőbb
séget élvez-e a távoli jövővel szemben. 
Az egészségben, éppúgy, mint a pénz
ben, az azonnali hasznot általában 
mindenki többre értékeli, mint az 
azonos haszon ígéretét a jövőben. A 
diszkontálás mértékét a legtöbb elem
zés kb. 5%-ban határozza meg évente. 
A kilencedik kérdés az érzékenység 
elemzés végrehajtására vonatkozik. Ha 
pl. egy költség-haszon elemzés szerint 
a sérv gyógyítása a nappali sebészeten 
1150 font/QALY-ba kerül, hagyomá
nyos műtéttel pedig 1800 font/QALY- 
ba, meg kellene nézni, hogy a kalkulá
ciók szerint hogyan állapították meg 
pl. a laparoszkópiai felszerelések árát, 
és ha azt a valóságos költségnek 
megfelelően kb. 25%-kal magasabban 
kellene megszabni, akkor hogyan ala
kulnának ezek az arányok. A „ha ak
kor” típusú elemzéskor a lehetséges 
beavatkozások teljes skáláját számba 
véve teljesen különböző válaszokat 
kaphatunk, ezért az elemzés iránti 
bizalom csökkenhet. A tizedik kérdés a 
globális eredmények túlzott haszná
latát ismertetni. Általában az olvasó 
nem azonosul egy költség-haszon, vagy 
egy költség-hasznosság elemzéssel, ha 
az összetett eredményt ad ismeretlen 
egységekben és nem fordítható le pon
tosan arra, hogy mit nyer és mit veszít a 
páciens.

Prónai Borbála dr.
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Az Ottawa térd szabály a radio- 
graphia alkalmazására acut térdsé
rüléseknél. Stiell, I. G. és mtsai 
(Clinical Epidemiology Unit., Ottawa 
Civic Hospital, 1053 Cáriig Ave, 
Ottawa, Ontario, Canada K1Y 4E9): 
JAMA, 1997,278, 2075.

Az Ottawa térd szabály (Ottawa Knee 
Rule) egy előzetesen bevezetett elv, 
mely arra irányul, hogy az acut té rd 
sérüléseknél selectívebben és effek- 
tívebben alkalmazzák a röntgenfel
vételeket. Jelen munka tárgya e sza
bály alkalmazhatóságának vizsgálata 
2 oktató és 2 közkórház 3907 be
tegénél.

Az Ottawa térd szabály alapján 
akkor indokolt a térdről a rtg-felvétel 
elkészítése, ha a következő feltételek
ből, ill. tünetekből 1 v. több fennáll: 1. 
életkor 55 év v. magasabb, 2. patella 
isolalt nyomásérzékenysége, 3. fibu- 
lafej isolalt nyomásérzékenysége, 4. 
nem  hajlítható a térd 90 fokig, 5. a test 
súlyát képtelen megtartani.

A tanulmány szerzői részletes sta
tisztikai elemzések alapján megálla
pítják, hogy az Ottawa térd szabály al
kalmazásával a mindennapos gyakor
lathoz képest jelentősen (mintegy 
26,4%-kal) csökkent a térd rtg-felvé- 
telek száma a betegelégedettség csök
kenése és elnézett törések nélkül, 
csökkenő várakozási idő és költségek 
mellett.

Pásztor Tamás dr.

A gipszkötéses és a velőűrszegezéses 
kezelés költségeinek összehasonlí
tása a sípcsont szártöréseiben, az 
Egyesült Királyságban. Dowring, N.
D., Griffin, D. R., Dawis, T. R. C. (Dep. 
Orthop. Trauma Surg. Queen Med. 
Centre, Univ. Hosp. Nottingham): 
Injury, 1997,28,373.

39 zárt vagy I. fokban nyílt kétdarabos 
diszlokált tibia szártörésben hasonlí
to tták  össze a fedetten reponált gipsz- 
rögzítéses konzervatív kezelés és a 
zárt felfúrásos elreteszelt velőűrsze- 
gezés eredményét. 18 beteg részesült 
konzervatív, 21 műtéti kezelésben. 
M inden egyes eset dokumentációja 
alapján elemezték a kórházi költsé
geket, az egyéb gyógyítási költségeket 
s az újra m unkába állásig eltelt időt. A 
sérültek neme, életkora, a törések szá
ma, a nyílt és zárt törések aránya, a

törés mechanizmusa nem  tért el je
lentősen a két csoportban egymástól. 
Figyelembe vették a m űtéti csoport
ban a két szükségessé vált újabb bea
vatkozást (egy újraszegezést és egy 
haematomaeltávolítást), valamint a 
konzervatív csoportban az egy esetben 
jelentkező elhúzódó gyógyulást is.

A kórházi kezelés jelentősen ol
csóbb volt konzervatív kezeléssel (át
lagosan 2226, ill. 3727 font), amit a 
m űtét költsége és a hosszabb kórházi 
ápolás okozott, de a gyógyulás időtar
tam a lényegesen hosszabb volt, a ke
resőképtelenség 9 héttel tovább tar
tott. Ezt a veszteséget figyelembevéve 
összességében már a konzervatív ke
zelés volt valamivel drágább (6810, il
letve 6592 font).

[Refi: A szerzők nem vizsgálták, 
hogy a törésgyógyulás és a munkába- 
állítás milyen életminőséggel történt. 
Ismert, hogy a konzervatív kezelés a 
nem teljes repositióval, a tartós gipsz
rögzítés okozta keringési zavarral 
több, problémát okozó m aradéktünet
tel jár. Eddigi gyakorlatunkban a kór
ház költségei függetlenek voltak attól, 
hogyan térülnek meg a továbbiakban, 
így -  különösen a finanszírozás jelen
legi problémái között -  ezután is alig
ha lesznek tekintettel arra, hogy a 
kórházi többletköltség hol és hogyan 
térül meg a beteg, az egészségbizto
sítás és a társadalom számára.]

Kazár György dr.

Nagy-Britanniában több a kórházi 
fertőzés okozta halálozás, mint a köz
lekedési baleset következtében beál
lott halálozás. Meijer van Putten, J. B.: 
Ned. Tijdschr. Geneesk., 1997, 141, 
1987.

Az Office of Health Economics jelen
tése szerint Nagy-Britanniában na
gyobb a kórházi halálozások száma 
fertőzések következtében, m int a köz
lekedési baleset következtében bekö
vetkezett halálozások száma. Utób
biak következtében 3598 volt a halá
lozás, és a kórházi fertőzések évi ha
lálozása 5000 (The Times, szept. 16). A 
kórházi fertőzések kezelése évente 
több millió fontba került és ez csak 
egy negyede a fertőzéseknek. Jelenleg 
a kórházba felvettek közül 16-ból 1 bi
zonyul fertőzöttnek és egyre több 
ezek között az antibioticum okra re

sistens, aki hosszabb kezelést igényel. 
Ha pedig egy-két éve fennálló fer
tőzésről van szó, hosszú időre le kell 
zárni a felvételeket és a műtéteket be 
kell tiltani. Előírás szerint 250 ágyra 1 
olyan ápolót kell alkalmazni, aki 
felelős a fertőzések ellenőrzéséért, de 
ez pillanatnyilag megoldhatatlan és 
csak 750 ágynál betölthető. A jelentés 
azzal fejeződik be, hogy a specializált 
törzs helyett egyebekre voltak kényte
lenek költeni, mellyel életeket tudtak 
menteni.

Ribiczey Sándor dr.

Ausztráliában direkt hatásúnak bi
zonyult a bevezetett új pénzügyi 
rendszer. Meijer van Putten, J. B.: Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1997,141, 1547.

1993-ban az ausztráliai Victoria rész
államban megváltoztatták a pénzügyi 
rendszert. A fix összeg complexitása és 
a pénzügyi elszámolás tette lehetővé 
ezt; újabban a felvett betegek számától 
függő árat számláznak, és megkurtítot
ták az asthma kezelésének idejét. Az 
újítás előtt 1800 beteget ápoltak acut 
asthma miatt, az ápolás időtartama át
lag 64,5 óra volt, újabban az asthma mi
att felvettek aránya csökkent, csak 1550 
beteget vettek ápolásba és az ápolás 
időtartama is csak 39 óra volt. A gyorsí
tott kezelést lehetővé tette a gyógy
szerek szoros adagolása, a gyakoribb 
orvosi ellenőrzések. Ha nem volt már 
szükség iv. gyógyszerelésre vagy O2 

belégzésre és csak 3-4 óránként kellett 
szednie a betegnek a bronchustágító- 
kat és a beteg és rokonai kellően ki let
tek oktatva és ismerték a megelőző 
rendszabályokat, gyorsan csökkent a 
felvett betegek száma és az orvosok is 
beismerték a gyorsult kezelés eredmé
nyeit. Az asthmánál a változásoknál 
más tényezők is szerepelhettek, mint 
pl. az incidentia csökkenése, a többi 
kórháznál az ápolásba vettek számsze
rű szaporodása, esetleg a korszerűbb 
megelőzések, a fokozott felvilágosítás 
stb. A vizsgálatokat végzők arra a meg
állapításra jutottak, hogy az ausztráliai 
kórház főleg pénzügyi okokból változ
tatta ugyan meg az ügymenetét, de 
ebből az orvosi szempontból is előnyök 
származtak.

Ribiczey Sándor dr.
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Orvosképzés

A sebészek „traum aphobia” betegsé
ge -  gyógyítható-e? (1996. évi Willi
am Glissone emlékelőadás). Alpar, E.
K. (Trauma surg. Univ. Birmingham 
UK): Injury, 1997,28, 327.

Az amerika Trunkey határozta meg 
„Traumaphobia” néven a sebészek fé
lelmét és nyugtalanságát, ha kritikusan 
sérültek kezelésére volt szükség, akik
kel gyakorlatuk során nem találkoztak 
s így tapasztalatuk sem volt azok ellá
tásában.

Egyes sebészek jellemző véleményét 
összegyűjtve: többen a sérültellátást 
alacsonyabbrendű feladatnak tartot
ták, amelyet fiatalabbakra bíztak, m á
sok nyugalmukat féltették tőle. Sokak 
véleménye szerint a sürgős ellátás az 
intenzivisták feladata. Mivel nem vég
zik, nem is alkalmasak az oktatására. A 
képzés során mindössze fél évet tölte
nek baleseti osztályon s azt sem mindig 
megfelelő helyen. 1991-ben egy kör
kérdés során derült ki, hogy a baleseti 
és sürgős osztályon dolgozók 31%-át 
egyáltalán nem érdekli a trauma, m ert 
„a sérült eseteknek csak 5%-a érdekes”.

A szerző a főokot a sebészet túlspe- 
cializálódásában látja, csak egyetlen 
szerv, vagy tájék sebészetével foglal
koznak, a sérült pedig egész sebészt 
igényel. A kiutat egyrészt a medicina 
továbbfejlődésében látja: a molekuláris 
biológia fejlődése során számos elvál
tozás nem sebészi úton válik gyógyít
hat óvá. Másrészt a jövő egészségügyé
ben a gazdasági szempont jelentősége 
nő: az eszkalálódó költségek hatására

fokozódik a nyomás a gazdaságos gyó
gyítás iránt, ami ugyancsak a túlspe- 
cializálódás ellen hat. A harm adik fon
tos tényezőt a szervezésben látja. A ma 
jelszava a menedzsment. Annak idején 
Glissone kitűnő szervezéssel hozta 
létre a Birmingham-i Baleseti Kórhá
zat. Glissone másik elve: betegre kon
centrált ellátást. A súlyos sérültek kor
szerű ellátása ma traumaközpontban 
valósítható meg. Az azonban nem szo
rítkozhat a sérültek 5%-át képező több
szörös súlyos sérültekre, megfelelő 
gyakorlathoz a kevésbé általános kór
házon belül működő félautonom bal
eseti intézmény alkalmas, amely a se
bészeket is megfelelően tudja képezni, s 
amely a fejlődéshez szükséges kutatá
soknak is bázisa lehet.

Kazár György dr.

Németországban az asszisztenseknek 
m aguknak kell kifizetniük a kiképzés 
helyét. Meijer van Putten, J.B.: Ned. 
Tijdschr. Geneesk., 1997,141, 2204.

A marburgi szövetség szerint, aki 
orvostudományt akar tanulni, annak 
legyen rockefelleri bankkontója, The
resa asszony-türelme és m aratonfutói 
kitartása, m ondta egy ném et orvosi 
foglalkozási egyesület tagja, ezzel 
célozva a német asszisztens-orvosok 
mostani helyzetére (Süddeutsche 
Zeitung, okt. 18.). Nincsen szó túlzás
ról, m ert alul vannak fizetve, vagy 
egyáltalában nem kapnak fizetést, tú l
zók a munkaidők és teljesen bizony
talan a jövőjük, amivel a kiképzés

alatt álló orvosok számolhatnak. 
Hans Welsch, a M arburg-i Szövetség
től elmondta, hogy bár ő hesseni, de 
neki is m inden hó elején a fizetését és 
ezen felül a m unkaadói részt is le kell 
adnia. Az összeget a hónap közepefelé 
aztán visszakapja, mintegy, m int 
fizetést és a m arburgi egyetemnek 
minden hó elején be kell fizetnie és 
kap egy csekket, amiben bele van 
számítva a m unkaadói összeg is. A 
hónap közepén ezt kapják az asszisz
tensek fizetésként, „hivatalosan, m int 
a harm adik pénzjuttatási forrásból 
jövő fizetést”; ez nemcsak a jó er
kölcsbe ütközik, de egyben törvény- 
ellenes is, m ondta Welsch. M ende
monda szerint egyes szülők maguk 
adják meg a fizetést leányuknak, vagy 
fiaiknak, akik m int orvosjelöltek egy 
színlelt társaságnak kell kifizetniük, 
amely végül gondoskodik róla, hogy a 
pénz visszakerüljön a klinikának. 
Mindez abból következett be, hogy az 
orvosi piac túl van terhelve kiképzés 
alatt álló tanulókkal és ugyanakkor 
kicsiny az orvoskereslet. Ebben az 
évben 5000 új orvosi helyre 10 213 o r
vostanhallgató iratkozott be. Bajoror
szágban nagy az orvosi m unkanél
küliség, 1500 a munkanélküli orvosok 
száma és a valóságban ez csak a fele a 
munkanélkülieknek. A kórházak csak 
a szükségletnek megfelelő számú o r
vost alkalmaznak és ez a hallgatóság 
elkeseredett harcát okozza, em iatt ta 
lálnak a klinikák fizetőképes hallga
tókat, akik fizetni tudnak a helyü
kért.

Ribiczey Sándor dr.

A Springer pavilonban 1998-ban is szeretettel várja a régi és új érdeklődőket Faludy Marian

Kútvölgyi Klinikai Tömb
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Telefon: 155-1122/329 mellék 
Nyitva tartás: naponta 10-től 15 óráig, pénteken 10-től 14 óráig

Kaphatók:
-  magyar nyelvű orvosi szakkönyvek,
-  idegen nyelvű orvosi szakkönyvek rendelésre,
-  Orvosi Hetilap,
-  egészségügyi ismeretterjesztő könyvek.

A Springer utalványok beválthatók.
A rendelést angol és ném et nyelvű katalógusok segítik.
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Richter Gedeon rt. 
humánorvos

munkatársakat keres

Orvostudományi Főosztályára
klinikai kapcsolattartó munkakörbe.

Feladata:
klinikai vizsgálatok tervezésében és szervezésében való részvétel

A munkakör betöltéséhez tárgyalóképes angolnyelv-tudás, 
szám ítógépes felhasználói ismeret szükséges.

A kiválasztásnál előnyben részesülnek azok, 
akik belgyógyász, bőrgyógyász, neurológiai vagy pszichiátriai 

szakképesítéssel, valamint a klinikai gyógyszervizsgálatok 
terén gyakorlattal rendelkeznek.

Előzetesen érdeklődni lehet dr. Nobis Zsuzsanna 
osztályvezetőnél a 431-5796-os telefonszámon.

Kérjük, hogy a szakmai önéletrajzát és fényképét tartalmazó pályázatát 
a megjelenést követő 10 napon belül szíveskedjék feladni a következő címre: 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
Sélley Károly főosztályvezető 

1475 Budapest 10., Pf. 27 (Gyömrői út 19-21.)

belföldön és külföldön

A Richterrel érdemes!...



HÍREK

Pályázati felhívás
A M agyarországi Franciabarát Orvosok 
Társasága (továbbiakban Társaság) pá
lyázatot tesz közzé francia nyelven írott 
tudományos közlemények díjazására. 
Pályázat lehet az orvostudom ány minden 
ágában, ideértve a biológiai jellegű, de a 
hum án orvostudom ányhoz kapcsolódó 
m unkákat is, az utóbbi 2 évben megjelent 
vagy közlésre elfogadott, francia nyelvű 
közleménnyel.
Feltételek:
-  Magyar állampolgárság
-  Első szerzőség
A pályázat beadása folyamatos, elbírálás 
az erre kijelölt, a Társaság tagjaiból, vala
m int felkért francia szakértőkből álló 
zsűri által történik  m inden év szeptembe
rében. Az esedékes nap tári évre a beadási 
határidő: december 31.
Kérjük a pályázatokat a szükséges doku
mentum okkal felszerelve (különlenyomat 
vagy a közlemény m ásolata és az elfoga
dást igazoló szerkesztőségi közlés m áso
lata) a Társaság cím ére (1. fentebb), 
PÁLYÁZAT megjelöléssel elküldeni szí
veskedjenek. H atáridő u tán érkezett pá
lyázatokat csak a következő évben tudjuk 
elbírálni.
A Pályázat díjazása a Francia Külügymi
nisztérium  Társaságunknak adományo
zott pénztám ogatásának kamataiból tö r
ténik, mely évente kb. 120 000 Ft.

Pályázati felhívás

A M agyarországi F ranciabarát Orvosok 
Társasága (továbbiakban Társaság) pá
lyázatot tesz közzé orvostan, fogorvos és 
gyógyszerész hallgatóknak az alábbiak
ban.
Pályázat lehet olyan, a magyarországi o r
vosegyetemeken vagy külföldi orvosegye
temeken magyar állampolgárságú hallga
tók elfogadott diplomam unkáival, vagy 
ennek megfelelően elfogadott egyetemi 
pályam unkával, tudom ányos közle
ménnyel, melyben a francia nyelvű szak- 
irodalom  kiem elten idézett és diszkutált. 
Feltételek: Egy évnél nem  régebben elfo
gadott munka.
A pályázat beadása m inden évben 
szeptember 31.
Elbírálás az erre kijelölt, a Társaság tag
jaiból, valamint felkért francia szakértők
ből álló zsűri által történik.
Kérjük a pályázatokat a szükséges doku
m entum okkal felszerelve (különlenyomat 
vagy a diplom am unka másolata és az el
fogadást igazoló irat másolata) a Társaság 
címére (1. fentebb), PÁLYÁZAT megjelö
léssel elküldeni szíveskedjenek. Határidő 
után érkezett pályázatokat csak a követ
kező évben tudjuk elbírálni.
A Pályázat díjazása a Francia Külügymi
nisztérium  Társaságunknak adományo
zott pénztám ogatásának kamataiból tö r
ténik, mely évente kb. 60 000 Ft.

Pályázati felhívás
A M agyarországi Franciabarát Orvosok 
Társasága (továbbiakban Társaság) pá
lyázatot tesz közzé orvostan-, fogorvos- és 
gyógyszerészhallgatók, valamint fiatal or
vosok ösztöndíjas tanulmány útjainak tá
mogatására.
Pályázni lehet egyetemi hallgatóknak, 
illetve fiatal orvosoknak (max. életkor 35 
év) adományozott, francia nyelvterületen 
letöltendő tudom ányos vagy postgraduá- 
lis ösztöndíjainak utazási támogatására.
A pályázat beadása folyamatos, de a vár
ható kiutazást megelőző, legalább 60 nap. 
Elbírálás az erre kijelölt, a Társaság tag
jaiból, valam int felkért francia szakértők
ből álló zsűri által történik.
Kérjük a pályázatokat az ösztöndíj oda
ítélését igazoló dokumentumokkal felsze
relve a Társaság cím ére (ld. fentebb), 
PÁLYÁZAT megjelöléssel elküldeni szí
veskedjenek. H atáridő után érkezett pá
lyázatokat nem  áll m ódunkban elbírálni. 
M indenki csak egyszer veheti igénybe az 
odaítélt tám ogatást.
A Pályázat díjazása a Francia Külügymi
nisztérium  Társaságunknak adományo
zott pénztám ogatásából történik, mely 
maximum egy-egy személynek 20 000 Ft.

Képzéssel a holnap egészségügyéért 
Semmelweis O rvostudom ányi Egyetem 
Egészségügyi Menedzserképző Központ
1998. szeptem beri kezdéssel az egészség- 
ügyi menedzser posztgraduális program 
harm adik évfolyamának oktatását indítja. 
A program ba való felvételhez a jelent
kezőknek felsőfokú végzettséggel és az 
egészségügyben szerzett szakmai tapasz
talattal kell rendelkezniük.
A képzés önköltséges, időtartam a 4 sze
meszter. A program  intenzív, a hallgatók
nak a szemeszterek idején minden har
m adik oktatási hét.
A jelenkezés határideje:
1998. június 15.
Részletes tájékoztatás, illetve jelentkezési 
lap kérhető  telefonon: 210-0290/1901 
mellék, vagy személyesen: 1082 Budapest, 
Üllői út 78/B (bejárat a X.kapunál), címen 
Kovács M elindánál

Jelentkezési felhívás szervezett doktori 
képzésre
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
felvételt hirdet a Doktori Iskolában foly
tato tt állami ösztöndíjas, valamint leve
lező és egyéni felkészülési rend szerinti 
tanulm ányokra, az 1998-2001. közötti 
képzési időben, az orvosi, fogorvosi, bio
lógiai és gyógyszerészi tudományok te
rületén jóváhagyott 24 doktori program  
alapján.
A dok to ri képzésre egyetemi végzett
séggel rendelkezők vagy olyan egyetemi 
hallgatók jelentkezhetnek, akik oklevelü
ket ebben a tanévben megszerzik.
A jelentkezéshez szükséges űrlap és rész
letes tájékoztatás a Doktori Titkárságon 
kapható (1085 Budapest, Üllői út 26. fsz.
12., tel.: 117-4888), a kitöltött űrlapot is 
oda kell visszajuttatni.
Jelentkezési határidő: június 12.

A felvételi beszélgetésekre június 29. és 
július 3. között kerül sor. A felvétellel az 
Egyetem és az állami ösztöndíjasok kö
zött hallgatói jogviszony jön létre, mely
nek alapján 1998. szeptember 1-jétől, 36 
hónapon át ösztöndíjat kapnak. Az ösz
töndíj jelenleg havi 34 ezer forint. Az 
egyéni felkészülésben résztvevők ösztön
díjban nem részesülnek.

Az ifj. dr. Farkas Zsolt emlékére Veritas et 
V irtus Alapítvány Kuratóriuma pályáza
to t hirdet az élettant és határterületeit 
érintő m unkák díjazására, elsősorban Ph. 
D. hallgatók szám ára. Korhatár: 35 év. 
Pályázni lehet: elméleti vagy klinikai té 
mával foglalkozó, 20-40 oldal terjedelm ű, 
önálló munkával; első szerzőként jegy
zett, megjelent közleménnyel; könyvvel, 
könyvrészlettel.
A pályázatokat három  példányban kell 
benyújtani, m inden évben szeptember 15- 
ig, a SOTE D oktori Titkárságán (1085 Bp., 
ü llő i út 26.).
A beérkezett pályázatokat a K uratórium  
által felkért szakemberek bírálják el, a 
döntést a Kuratórium hozza. Az első há
rom  helyezett oklevelet és pénzjutalm at 
kap. Első díj 30 000,-, a m ásodik  díj 
20 000,-, a harm adik  díj 10 000,- Ft. A 
pályázat nyertesei a díjakat a Dies Acade
m icus ünnepségén vehetik át.
Az alapítvány OTP szám laszám a: 
11710002-20083375
Az alapítvány javára tett adomány 30%-a 
az adóból leírható.

8. Nyílt Orvos Triatlon V ilágbajnokság
1998. június 12-13. Nagyatád -  Csónaká- 
zó-tó 1500 m úszás -  40 km kerékpározás 
-1 0  km futás
1. kategória: orvos, fogorvos, gyógysze
rész, állatorvos (5 évenkénti korcsopor
tok)
2. kategória: orvostan-, gyógyszerész-, és 
állatorvostan-hallgató
3. kategória: egészségügyi dolgozók 
(m entős, ápoló stb.)
4. kategória: nyílt (bárki indulhat) 
Nevezési díj: 2000 Ft/fő
A nevezési díj tartalm azza valam ennyi 
program on való részvétel díját, pólót, 
úszósapkát, díjakat, frissítőket, tészta par- 
ty t, állófogadást.
Nevezési cím és információk:
dr. Zátrok Zsolt 7500 Nagyatád, Bacsy-Zs.
u. 1/a. Tel.: 20/650-120, 20/315-666,
Tel./fax: 82/453-326 ON-LINE regisztráció:
e-mail: sca@somogy.hu
WEB: www.somogy.hu/sca/

Megelőzés a gyógyító orvostudom ány
ban  Nemzetközi Társaság K ongresszusa
Budapest, 1998. december 3-4-5. 
Fővédnök: Egészségügyi Világszervezet 
(WHO)
A kongresszus fő témái:
1. Elsődleges megelőzés az onkológiában
2. A klinikai megelőzés jelenlegi helyzete
3. M ásodlagos megelőzés az in fekto- 
lógiában, cardiovascularis m egbetegedé
sekben
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4. Korszerű táplálkozás szerepe a preven
cióban
5. Tercier prevenció fogalma, gyakorlata, 
eredm ényei
Elnökök: Fehér János, Jakab Ferenc 
Szervező Bizottság:
-  H offm ann Artúr
-  Lengyel Gabriella
-  Brázda Edgár
-  Hagym ási Krisztina
-  Blázovics Anna
N emzetközi Tudományos Bizottság:
-  C hristian Staehr Johansen
-  Gabriel Kune
-  Gyárfás Iván

Kongresszusi Iroda:
Törteli Éva Uzsoki utcai Oktató Kórház, 
Sebészeti-Érsebészeti Osztály (1145 Bu
dapest, Uzsoki u. 29.) Tel: (1) 220-9950, 
Fax: (1) 251-4069,
E-mail: xfjakab@ mail.datanet.hu 
A Kongresszus helyszíne: SAS-Radisson 
Hotel (Budapest)

Részvételi díj:
1998. július 31. után 

előtt

ISOP tagoknak 50 $ 75 $
Nem tagok 100 $ 150 $

Fontos dátumok:
Absztraktok beküldése: 1998. július 31. 
Részvételi előzetes regisztráció:
1998. július 31.
Kedvezményes szállodafoglalás:
1998. július 31.
Visszajelzés az előadások elfogadására: 
1998. szeptember 15.
Az absztraktokat a nemzetközileg elfoga
do tt szabályoknak megfelelően írásos for
m ában és 3,5-es lemezen kérjük bekül
deni.
Kedvezményes regisztráció:
ISOP tagoknak, Ph. D. hallgatóknak 
HIETE akkreditáció folyamatban.

MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG 40. NAGYGYŰLÉSE
Balatonaliga, Club Aliga, 1 9 9 8 .  j ú n i u s  0 9 - 1 3 .

1
1 JÚNIUS 0 9 , KEDD JÚN. 1 0 , SZERDA JÚN. 11, CSÜTÖRTÖK JÚN. 12 , PÉNTEK JÚN. 13. SZOMBAT

9.00 -tői 
REGISZTRÁLÁS

8.20 -8 .50  K N O L L  szimpózium 8 .0 0  -  8 .50  M ERZ szim pózium 9.00 -  12.00 ®

S ta te  o f  a r t  lec tu re : 
T isz te le tb e li  ta g  e lő a d á s a

T I S Z T Ú J ÍT Ó  K Ö Z G Y Ű L É S

" H e té n y i G é z a "  és  
" M a g y a r  Im re "  e m lé k e lő a d á s

8 .0 0  -  9 .0 0  ©
P o s z te r e k  e lh e l y e z é s e

10.00 -1 3 .0 0  ©
Kihívások-Dilemmák, 
Esetmegbeszélések 
Vegyes poszterek

9.00 -  12.00 ®

M E G N Y IT Ó

Infektoiógia a gasztroenterológiában

9 .0 0  - 12.00 ©  

K E R E K A S Z T A L

Invazív és minimálinvazív eljárások a 
gasztroenterológiában

12.00 - 14.00 Ebéd, poszterek megtekintése

14.00-15.00 ®

SOLVAY szimpózium

14.00 -15.00 ®

CARNEGIE szimpózium

14.00 -15.00 ®

RICHTER szimpózium
14.00 - 16.00 ®

15.00 - 18.00 14.15-15.00
... . m 15.15- 16.30 KEREKASZTAL 15.15 - 1630 KEREKASZTAL 15.30 -18 .30  Előadások

Megnyitása C holestasis T e rm észe te s  és m esterséges 
táp lá lá s

a 15.00-16.00 16.30-18.45 16.45-18.45 16.45-18.45 16.30-18.30 16.45-18.45 16.45-18.45 CSALÁDORVOSOKE ndoszkó
pos asszisz- szimpózium Előadások Előadások Előadások Előadások Előadások Előadások FÓRUMA

ten se k  ü lése 16.30-17.30
ABBOTT

szimpózium

18.00-19.00

©
Endo-

szkópia

®

H epato-
lógia

®
Infektoiógia

Pancreas

©

B élbeteg
ségek

H. pylori

®

M otilitás

©

Ultrahang

Képalkotók

(D

Sebészet

®

Kutatói
Fórum

Tesztlapok kitöltése

ASTRA
szimpózium

A kongresszus idején 
Learning C enter 

(Tanuló Központ) működik

TŰZUÁTÉK t  FOGADÁS VIDEO®
Quiz játék -Szilágyi János műsora

Társasági program FOGADÁS 
Tombola, Tánc

a MEDICOM támogatásával.

A poszterek  elhelyezésének ideje szerda, csütörtök reggel 7.00 - 8.00, péntek, szombat reggel 8.00 - 9.00 k ö zö tt Leszerelés: a kongresszus végén
Reggeli: 7.00 - 8.30; Ebéd: 12.00 - 14.00; Vacsora: 18.00 - 20.30 ® A körökbe írt számok az előadótermeket jelzik

1998. június 09., kedd, 15.00-18.00 
3. Előadóterem
Endoszkópos asszisztensek ülése
Üléselnök: Dómján Lajos,

Popovics József,
Hegedűs Kálmánná,
Horváth Imréné,
Husztik Zoltánná,
Szendrei Andrásné

1. Naponta -  többször (is) -  csináljuk!? Hat
vanban. Betegek, vizsgálatok, lehetőségek -  
hétköznapjaink
Szendrei A-né, Katona A-né, Balog M.

2. Szubintenzív gasztroenterológiai betegel
látás
Lakó K., Jánoki M.
3. Vérzéscsillapítás haemodippel Forrest la, 
Ib és Ha stadiumú pepticus fekélyes bete
gekben
Kokas M., Pécsi Gy., Kotrics P-né, Lakó K.
4. Percutan endoscopos gastrostomiával 
(PEG) szerzett kezdeti tapasztalataink 
Polgár K., Horváth I., Pikó G., Palatka K., 
Altorjay I.
5. Percutan endoscopos gastrostomiával 
szerzett tapasztalataink

Kormosáé Török Éva, Kristóf Tiborné, Nyeg- 
rus Lászlóné, Beluzsár Adrienn
6. Endoscopos biliaris drainage kezelés epe
úti szűkület esetén
Czinczár Ingrid, dr. Rauth János
7. Többszörös endoscopos belső drain alkal
mazása epeúti betegségekben
Burai J-né, Bakos L-né, Pénzes J-né, Kovács J- 
né, Pap Á.
8. A colonoscopia a beteg szemszögéből 
Pisák M-né, Gyó'ry S-né, Eke E., Balogh Z., 
Bodnár Z., Várvölgyi Cs.
Szünet
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9. Az asszisztensnő hatásköre a betegtájé
koztatásban -  jogi felelősség
Rozsos Erzsébet
10. Az endoszkópos vizsgálóhelyek hygiénés 
helyzete Pest megyében
M. Melles, K. Molnár, Zs. Szaplonczay, P. 
Várallyay, E. Sz. Ivicsicsné
11. Gasztroenterológiai endoszkópok fer- 
tőzöttségi vizsgálatainak tapasztalatai Békés 
megyében
Ibos István, Zsittnyán Lászlóné, Szemenyei 
Márta, Kiss Viktória, Mucsi Gyula
12. Fertőtlenítéssel kapcsolatos tapaszta
lataink az I. Belgyógyászati Klinikán 
Hegedűs Kálmánná
13. Hygienic conditions of endoscopic 
investigations in Baranya county
I. Málovics, M. Drelicska, I. Kovács
14. A Sekusept extra-N fertőtlenítőszerrel 
végzett endoszkóp-fertőtlenítés gyakorlati 
tapasztalatai
Kuntner Aliz
15. The teaching and practice of endoscopy 
assistant in England
Zs. Várbíró

1998. június 09., kedd, 15.00-16.00
1. Előadóterem
Controloc (pantoprazole) a XXI. század haj
nalán: új trendek a fekély-reflux beteg
ségben
Byk Gulden Szimpózium 
Üléselnök: Tulassay Zsolt, Budapest
1. Duodenális fekély: legyőzött ellenfél?
K. D. Bardhan, Rotherham, Anglia
2. Controloc-kal szerzett klinikai tapasztala
tok multicentrikus GERD vizsgálat során 
Lakatos László, Veszprém
3. A reflux-asztma mint tünetegyüttes? 
Böszörményi Nagy György, Budapest

1998. június 09., kedd, 16.30-17.30 
1. Előadóterem
Clarithromycin -  a Helicobacter pylori 
eradikáció sarokköve
Abbott szimpózium 
Üléselnök: Simon László, Szekszárd 

Rácz István, Győr
16.30 Bevezetés és elméleti alapok 
Simon L.,Szekszárd
16.36 A Helicobacter pylori eradikáció 
mikrobiológiai és farmakokinetikai megkö
zelítése
Kovács G., Budapest
16.46 Helicobacter pylori eradikáció - 
mikor, kit, hogyan?
O’Morain, G, Dublin
17.06 A Helicobacter pylori eradikáció far-
maökonómiai aspektusai
Rácz L, Győr
17.16 Diszkusszió
17.28 Záró megjegyzések
Simon L., Szekszárd

1998. június 09., kedd, 18.00-19.00 
1. Előadóterem 
„Ugyanaz, de mégis más”
(A gyártástechnológia szerepe egy gyógy
szer hatékonyságában a generikus omepra
zole kapcsán)
Astra Szimpózium
Üléselnök: Tulassay Zsolt, Budapest
Köszöntő
Koroknai Katalin, Astra Pharmaceuticals 
Kft., Budapest
The dosage form development of omepra

zole and quality aspects of omeprazole con
taining products 
Kurt Lövgren, Astra, Hassle 
Losec mint egy újabb lehetőség az aspirációs 
pneumonia megelőzésére 
Bálint András, Budapest 
Vita, kérdések 
Astra ösztöndíj átadása 
Kelenhegyi Katalin, Astra Pharmaceuticals 
Kft., Budapest 
Zárszó
20.45-21.00 
Tűzijáték
21.00-24.00 
Fogadás

1998. június 10., szerda, 8.20-8.50 
1. Előadóterem
Diagnózis és terápia összehangolása maldi- 
gestios betegek magas enzim aktivitású 
készítményekkel történő kezelés során 
Knoll Szimpózium
A Knoll Hungária KK és a Magyar Gasztro
enterológiai Társaság Pancreas Szekciójá
nak elnöksége által közösen kiírt pályázat 
ünnepélyes eredményhirdetése
8.20 Bevezető: Zalai Gábor igazgató (Knoll 
Hungária KK)
8.25 A pályázat eredményhirdetése és a díjak 
kiosztása
Pap Ákos elnök (Magyar Gasztroenteroló
giai Társaság Pancreas Szekciója)
Horváth Éva orvostudományi termékme
nedzser (Knoll Hungária KK)
8.30-8.50 A nyertes pályaművek rövid pre
zentációja 
Schwab Richárd 
Farkas Gyula 
Kriváchy Péter

1998. június 10., szerda, 9.00-12.00
I. Előadóterem 
Megnyitó
Infektológia a gastroenterológiában 
Főtéma
Moderátorok: Tulassay Zsolt, Budapest 

Ternák Gábor, Pécs
9.05 Bevezető: Tulassay Zsolt
9.10 Az emésztőrendszer infekciós betegsé
geinek aktuális szempontjai
Ternák Gábor (Pécs)
9.25 Az emésztőrendszeri infekciók anti- 
mikróbás kezelése
Szalka András (Budapest)
9.40 Emésztőrendszeri infekciók immun
hiányos betegeken 
Prinz Gyula (Budapest)
9.50 Parazitózisok a gasztroenterológiá- 
ban
Ferencz Adrienn (Budapest)
10.00 Gombás fertőzések az emésztőrend
szerben
Prónai László (Budapest)
10.10 New concepts in host-pathogen inter
actions in the gut: therapeutic implications 
M. /. G. Farthing (London)
10.40-11.00 Szünet
Moderátorok: Szalay Ferenc, Budapest 
Telegdy László, Budapest
II . 00 Bevezetés: infekciók és a máj, májbe
tegségek és az infekciók
Szalay Ferenc (Budapest)
11.04 Régi és új hepatotróp vírusok 
Berencsi György (Budapest)
11.16 HÍV és bakteriális infekciókat kísérő 
májeltérések klinikuma és pathológiája

Telegdy László (Budapest), Szabó Zsuzsa 
(Budapest)
11.28 Krónikus vírushepatitiszek patholó
giája
A szövettani lelet értéke interferon kezelés 
előtt. Grading/stating, In situ molekulár- 
biológiai módszerek 
Schaff Zsuzsa (Budapest)
11.38 Gomba, protozoon és helminth infek
ciók májmanifesztációja 
Dobi Sándor (Budapest)
11.48 Hazai multicentrikus, interferon és 
ribavirin kombinált kezelés eredménye 
HCV krónikus hepatitisben 
Fehér János (Budapest)
12.15-14.00 Ebéd és poszterek megtekintése

1998. június 10., szerda, 14.00-15.00 
1. Előadóterem
Az enzim szubsztitúciós kezelés 40 éves 
múltja és jövője 
Solvay Szimpózium 
Moderátor: Lonovics János, Szeged 
Idült pancreasbetegségek morfológiai és 
funkcionális diagnosztikájának fejlődése 
Tulassay Zsolt, Budapest 
Enzimszubsztitúciós kezelés az igazolt 
maldigestio különböző súlyossági formái
ban
Takács Tamás
Pancreas-megbetegedés miatt operált bete
gek enzimszubsztitúciós kezelésének ta
pasztalatai 
Flautner Lajos
Üj hangsúlyok az enzimszubsztitúciós keze
lésben 
Pap Ákos

1998. június 10., szerda, 15.15-16.30
1. Előadóterem
Cholestasis
Kerekasztal
Moderátorok: Pár Alajos, Pécs

Szalay Ferenc, Budapest
15.15 Molecular mechanisms of cholestasis 
Michael Trauner (Graz)
15.30 A cholestasis klinikai és laboratóriumi 
diagnosztikája
Nemesánszky Elemér (Budapest)
15.37 Autoantitestek diagnosztikus értéke 
Csepregi Antal (Budapest)
15.45 Szövettani eltérések. A májbiopsia 
diagnosztikus értéke
Schaff Zsuzsa (Budapest)
15.55 Ultrahang és egyéb képalkotó eljárá
sok diagnosztikus értéke
Gervain Judit (Székesfehérvár)
16.00 Gyógyszer okozta cholestasis 
Pár Alajos (Pécs)
16.14 Cholestasis gyermekkorban 
Szőnyi László (Budapest)
16.20 Eltűnő epeút (vanishing bile duct) 
szindróma. A krónikus cholestasis extrahe- 
patikus szövődményei. Terápia.
Szalay Ferenc (Budapest)

1998. június 10., szerda, 16.45-18.05 
1. Előadóterem 
Endoszkópia/Előadások
Üléselnökök: Döbrönte Zoltán,

Szombathely
Tárnok Ferenc, Zalaegerszeg

16.45 Preoperative endoscopic papillo
sphincterotomy
Gy. Horvát, B. Erdélyi, E. Orosz,
16.55 Comparison of late complications
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after endoscopic sphincterotomy in patients 
with gallbladder in situ according to compe
tency of the cystic duct 
Z. Döbrönte, L. Lakner, Á. Patai
17.05 Double stenting for biliary malignan
cies
T. Gyökeres, L. Topa, Á Pap,
17.15 Nasocystic drainage for the treatment 
of the pseudocysts of the head of the pan
creas
P. Orosz, L. Juhász
17.25 Percutaneous endoscopic gastrosto
my, a minimally invasiv technique
A. Taller, E. Horváth, L. Harsányi, M. Simig,
L. Iliás, J. Élő
17.35 Diagnostic and therapeutic impor
tance of the mucosectomy in the manage
ment of the precancerous and malignant 
gastric lesions
A. Kazsuba, Á. Vitéz, ]. Gáli, G. Krasznai, É. 
Ludmány, K. Uhrin, A. Bajtai, Z. Szentirmay 
Üléselnök: Papp János, Budapest 

Juhász László, Miskolc
17.45 Push enteroscopy for evaluation of 
patients with diarrhoea or malabsorption 
/. Banai, I. Szántó, A. Fenyvesi, B. Nádas
17.55 Predictive value of a risk-score system 
for the outcome of patients with upper gas
trointestinal bleeding
I. Altorjay, K. Palatka, Zs. Vitális, Á. Gyó'rffy,
M. Udvardy
18.05 Benefits of the subintensive gastroen
terological care in acute peptic ulcer hae
morrhage
Gy. Pécsi, A. Szabó, M. Csöndes, R. Fehér, 1. 
Rácz
18.15 Polidocanol in hypertonic saline as 
sclerosant in endoscopic injection scle
rotherapy (EIS) for bleeding esophageal 
varices (EV)
I. Nagy, J. Lonovics
18.25 Changes of rate, therpay and progno
sis of bleeding oesophageal varices in our 
20-year experience
Gy. Dávid, L. Lakatos, Zs. Erdélyi, G. Mester,
I. Németh, A. Rednik
18.35 Gianturco-Z stent in the management 
of malignant oesophago-respiratory fistulas
J. Solt, Sz. Boros, I. Zoltán, J. Bajor

1998. június 10., szerda, 13.00-14.00 
1. Előadóterem 
Endoszkópia/Poszterek
Poszterbírálók: Orosz Péter, Miskolc 

Csermely Lajos,
Zalaegerszeg

1. Esophageal band ligation in patients with 
esophageal variceal hemorrhage
J. Liebhardt, T. Szalóki
2. Ligatios kezeléssel szerzett tapasztalataink 
Tollas Á.
3. Significance of taking NSAIDs or antico
agulant drugs among patients with upper 
gastrointestinal bleeding
Zs. Vitális, I. Altorjay, K. Palatka, L, Rejtő, M. 
Udvardy
4. Endoscopic treatment of benign biliary 
strictures after laparoscopic and open 
cholecystectomy
L. Topa, Á. Pap
5. Experience gained by NDYAG laser treat
ment of postirradiational proctitis
A. Török
6. Diagnosis of severe hematochezia
T. Kristóf, L. Juhász, L. Karádi, Gy. Nagy, P. 
Orosz, J. Sümegi, Zs. Váczi

1998. június 10., szerda, 16.45-19.15 
3. Előadóterem 
Hepatológia/Előadások
Üléselnökök: Fehér János, Budapest 

Schaff Zsuzsa, Budapest
16.45 Interferon plus ribavirin treatment in 
chronic C hepatitis
P. Ferenczi, Wien
17.00 Remarks on the pathogenesis of the 
PBC. Old findings in a new light
E. Kuntz, Wetzlar
17.15 Follow up and treatment of patients 
with chronic hepatitis (1993-1997)
Tornai, E. Pósán, R. Szász, M. Udvardy
17.25 Is combination therapy with ribavirin 
plus interferon-alpha a good choice for HCV 
chronic hepatitis?
M. Abonyi, T. Tóth, Zs. K. Németh, B. Büki, 
P Nagy, M. Horányi, A. Tordai
17.35 Specific autoantibodies in primary 
Sjogren’s syndrome: are they predictors for 
chronic liver disease?
Csepregi, M. Zeher, E., Nemesánszky, Gy. Sze
gedi, B. Luettig, M. P. Manns
17.45 Abnormalities of carbohydrate-meta
bolism in patients with hepatitis virus-indu
ced and alcohol-related chronic liver diseases 
M. Pusztay, E. Nemesánszky
17.55 Comparative study of solution phase 
RT-PCR and RT in situ PCR for HCV RNA in 
HCV infected patients
Zs. Simon, G. Lotz, F. Szalay, B. Nemes, G. 
Lengyel, M. Abonyi, E. Ibrányi L. Telegdy, Zs. 
Schaff
18.05 Correlation of transforming growth 
factor cd, apoptosis and proliferation in 
chronic hepatitis C
K. Jarmay, Zs. Schaff, A. Szepesi, F. Szalay, A. 
Patonai, B. Nemes, G. Lotz, J. Lonovics
18.15 Measurement of hepatocyte DNA con
tent and cell proliferation by image analysis 
in HCV-induced liver disease
K. Werling, F. Szalay, B. Molnár, Zs. Schaff, Z. 
Tulassay
18.25 Primer sclerotizáló cholangitisben és 
primer biliaris cirrhosisban szenvedő bete
gek követése a DOTE II. sz. Belklinika hepa- 
tológiai szakambulanciáján.
Pósán E., Tornai I., Palatka K., Altorjay I., 
Udvardy M.
18.35 Increased serum neutral endopepti- 
dase activity in patients with prim ary bi
liary cirrhosis
K. Horváth-Karajz, F. Szalay, P. Lakatos jr., L. 
Selmeci, A. Csepregi, E. Nemesánszky, Z. 
Tulassay
18.45 Autoimmune cholagiopathy: part the 
spectrum of chronic cholestatic liver dis
eases
Gy. Műzes, A. Németh, J. Molnár, L. Fűtő, Zs. 
Tulassay
18.55 Low platelet 5-HT and MAO-B activity 
in patients with chronic liver diseases
F. Szalay, D. Borcsiczky, Zs. Mészáros, K. 
Tekes, K. Magyar, R. de Chätel

1998. június 10., szerda, 13.00-14.00 
3. Előadóterem 
Hepatológia/Poszterek
Poszterbírálók: Dalmi Lajos, Budapest 

Gógl Árpád,
Székesfehérvár

7. Hepatitis B and C virus infection in drug 
users. First Hungarian examination
H. Osztrogonácz, G. Horváth, Gy. Tolvaj, J. 
Gerevich, K. Dávid

8. Aquired deficiency of Cl inhibitor with 
bouts of angioedema in patients suffering 
from chronic hepatitis C
H. Farkas, A. Csepregi, E. Nemesánszky, A. 
Pár, L. Gyeney, L. Varga, Gy. Füst
9. Comparative study of solution phase RT- 
PCR and RT in situ PCR for HCV RNA in 
liver transplant patients
G. Lotz, B. Nemes, Zs. Schaff, F. Perner, Zs. 
Simon
10. Characteristics of patients serum RT- 
PCR negative and serum RT-PCR positive 
for hepatitis C virus (HCV) RNA
Zs. K. Németh, M. Abonyi, Z. Bori, M. Horá
nyi, G. Lotz, Zs. Schaff
11. Decorin expression and distribution in 
chronic hepatitis C following interferon-a 
treatment
K. Jármay, G. Karácsony, M. Gallai, I. Ko- 
valszky, Zs. Ozsvár, I. Nagy, Zs. Schaff, J. 
Lonovics
12. Successful interferon therapy of a chro
nic D hepatitis and following acute C hepati
tis progressed to chronicity -  a case report
G. Horváth, Gy. Stotz, H. Osztrogonácz, Gy. 
Tolvaj, K. Dávid
13. Severe reactivation of HCV hepatitis af
ter liver transplantation; treatment with 
interferon a2b and ribavirin
L. Telegdy, D. Görög, M. Horányi
14. MEGX test. A new method for assess
ment of liver function in children
L. Szőnyi, A. Arató, B. Sulyok, J. Járay, I. 
Fehérvári, Gy. Rákóczy
15. Acute rejection in transplantation
A. Patonai, G. Kovács, B. Erőss, B. Nemes, G. 
Lotz, Zs. Schaff, F. Perner 
Poszterbírálók: Dávid Károly, Budapest 

Lengyel Gabriella,
Budapest

16. Serum ferritin levels in hepatitis patients 
determ ined by a homogenous immuno
assay: detection of prozone effect by neural 
networks
K. Papik, B. Molnár, G. Lengyel, J. Fehér, Z. 
Tulassay, F. Lang, R. Schäfer
17. Focal nodular hyperplasia of the liver: a 
diagnostic challenge
Z. Máthé, D. Görög, V. Weszelits, G. Dabasi, F. 
Perner
18. Budd-Chiari syndrome due to homo
zygous form of the factor V (Leiden) muta
tion and lupus anticoagulant asssociated 
with 2nd trimester pregnancy
A. Nagy, M. Kecskés, H. Losonczy, I. 
Battyányi, A. Pár, Gy. Mózsik
19. The incidence of bacterial infections 
among our patients treated with liver cirrhosis 
Zs. Nemes, Z. Péterfi
20. Heparán-szulfát proteoglikánok az ép és 
kóros májban
I. Kovalszky, J.O. Nagy, A. Jeney, P. Nagy, 
Zs.Schaff, F. Szalay, M. Gallai
21. Alternation of proteoglycan expression 
in human liver tumors
M. Gallai, J. O. Nagy, A. Jeney, Zs. Schaff, F. 
Szalay, I. Kovalszky
22. Structure and dose dependent action of 
steroids on serum cholesterol and bile acid 
secretion in rats
J. Gergely, A. Kulcsár
23. Of reactive oxygen metabolites in the 
isolated perfused rat liver
R. M. Langer, R. Wurzinger, F. Mühlbacher, F. 
Perner, J. Graf
24. Analysis of TGF-a/EGFR, HGF/C-MET,

1392



TGF-a-RII and p53-expression in human
hepatocellular carcinomas
A. Kiss, K. Bögi, Zs. Schaff, S. S. Thorgeirsson

1998. június 10., szerda, 16.45-17.45 
4. Előadóterem 
Infektológia/Előadások
Üléselnök: Témák Gábor, Pécs

Telegdy László, Budapest
16.45 Antibiotic associated colitis as a noso
comial infection
K. Fried, Gy. Prinz
16.55 Clostridium difficle-related entero
colitis in colorectal surgery
I. Sugár, J. Faller,L. Dexler, P. Ondrejka, Z. 
Ráth, G. István
17.05 Upper gastrointestinal endoscopy in 
diagnosis of infectious diseases of immuno- 
suppressed transplantant patients
A. Péter, Z. Máthé, Zs. Gálffy, J. Járay, Sz. Sza
mosi, F. Ferner
17.15 Alkoholos májbetegek nyelőcsövének 
candida colonisatiója
Z. Péter, J. Zala, J. Schulle, O. Szabó, Zs. Hor
váth, M. Makara, K. Fried, L. Telegdy

17.45-19.45
Pancreas/Előadások
Üléselnökök: Pap Ákos, Budapest

Flautner Lajos, Budapest
17.45 Elevated serum bile acid concentra
tion in children with CF related liver disease 
Újhelyi R., Holies K., Szőnyi L., Reusz Gy., 
Arató A.
17.55 Treatment of pancreatic insufficiency 
with high lipase containing pancreatin pre
parations according to the decrease in the 
exocrine pancreatic function (The condi
tions of the economic and efficient therapy)
R. Schwab
18.05 Value of intraductal cytology and 
biopsy in the diagnosis of pancreatic tumor 
Zs. Tóth-Baranyai, L. Topa, Zs. Csapó, J. Zs. 
Pozsdr, K. Simon, L. Flautner, Á. Pap
18.15 Chronic calcifying pancreatitis with 
severe necrosis: a new entity?
J. Hamvas, R. Schwab, Á. Pap 
Üléselnökök: Tihanyi Tibor, Budapest

Topa Lajos, Budapest
18.30 Endoscopic septotomy with pancrea
tic drainage in cases of restenosis of surgical 
double papillaplasty for chronic obstructive 
pancreatitis
L. Bálint, A. Kováts-Megyesi, V. Balgha, Á. 
Pap
18.40 The role of infectology in decreasing of 
lethality due to infected pancratic necrosis 
I. Pulay, A. Zsirka-K., M. Konkoly Thege, Zs. 
Csapó, L. Flautner
18.50 Multiple organ failure caused by acute 
infected necrotising pancreatitis
M. Tarjányi, I. Pulay, T. Tihanyi, K. Darvas,
M. Konkoly Thege, L Flautner
19.00 Surgery of chronic pancreatitis and 
pancreatic pseudocysts. Ten years experience 
A. Magyar, L Flautner, T. F. Tihanyi, I. Pulay

1998. június 10., szerda, 13.00-14.00
4. Előadóterem 
Infektológia/Poszterek
Poszterbíráló: Ferencz Adrienn, Budapest
25. Fatális kimenetelű colitis -  Clostridium 
difficile és társult CMV infectio követ
keztében
/. Kádár, Zs. Szabó, J. Csömör, Gy. Keleti, A. 
Szalka

26. Clinical observations of patients with 
gastrointestinal infections admitted to the 
Department of Infectology, Baranya County 
Flospital, Pécs
G. Kiss, G. Témák, I. Almási, K. Kerekes
27. Determination of acute phase proteins in 
patients with acute bacterial colitis
J. Fehérpataky, Gy. Molnár, A. Takáts
13.00-14.00 
Pancreas/Poszterek 
Poszterbíráló: Gál István, Gyöngyös
28. Lumbar spine bone mineral density in 
children with cystic fibrosis
K. Holies, R. Újhelyi, M. Szathmári, M. É. Hor
váth A. Szabó, M. Tóth, T. Tulassay, Z. Tulassay
29. Influence of pancreatin replacement 
upon pancreatic function in the period after 
pancreatic surgery
G. Farkas, J. Márton, G. Baradnay, Zs. Szász, 
T. Takács
30. Surgical treatment of infected pancreas 
pseudocyst
Árkossy R, Hámori J., Tóth P, Kovács I., Sápy P.

1998. június 10., szerda, 19.30-21.00 
1. Előadóterem 
Video Szekció
Üléselnökök: Harsányi László, Budapest 

Horváth Örs Péter, Pécs
19.30 Extended lymph node dissection dur
ing Whipple procedure
D. Kelemen, 0. P. Horváth
19.40 Dj lymphadenectomy in the treatment 
of gastric cancer
L. Cseke, N. Pataki, Ö. P. Horváth
19.50 Extended lymphadenectomy in the 
treatment of rectal cancer
L. lllényi, A. Vérekéi, Ö. P. Horváth
20.00 A new method for the construction of
a gastric pouch after total gastrectomy
K. Kalmár, L. Cseke, T. Beró, ö. P. Horváth
20.10 Egyidejűleg végzett laparoscopos chole
cystectomia és laparoscopos hernioplastica 
Tihanyi M., Ezer R, Antal A., Pavlovics G.
20.20 Sikeresen operált aorto-doudenalis 
fistula esete
Várvölgyi Cs., Olvasztó S., Rácz T, Bartha L, 
Bubán T, Győrffy Á.
20.30 Transcatheter procedures in ultra
sound-guided diagnostic and therapeutic 
interventions
H. Demeter, L. Mádi-Szabó
20.40 5 endoscopos eset
L. Topái
20.50 Non-functioning malignant pancreat
ic endocrine tumor with multiple stomach 
secondary tumours
I. Szántó, Gy. Horvát, B. Erdélyi, I. Vadnay, L. 
Tiszlavicz, K. Szele
20.30-21.30
Senki többet?... Harmadszor! Szabad játék
Játékvezető': Szilágyi János 
A játékot a Richter Gedeon Rt. szervezi

1998. június 11., csütörtök, 8.00-8.50 
1. Előadóterem
Hepatic encephalopathy -  Pathogenesis, 
diagnosis and treatment
Merz Szimpózium
Üléselnökök: Szalay Ferenc, Budapest

Gógl Árpád, Székesfehérvár
1. Pathogenesis of hepatic encephalopathy -  
is ammonia still involved?
R. F. Butterworth, Montreal (Canada)
2. Diagnosis of HE and SHE -  will MRS and 
MRI as new tools play a role?

R. Jalan, Edinburgh (England)
3. Therapeutic strategies in the treatment of 
hepatic encephalopathy
W. E. Fleig, Halle (Germany)
4. Ornithin aspartate as a therapeutic alter
native in the treatment of hepatic encepha
lopathy
F. Izbéki, Székesfehérvár (Hungary)

1998. június 11., csütörtök, 9.00-12.00
I. Előadóterem
Invazív és minimálinvazív eljárások a gaszt- 
roenterológiában
Kerekasztal
Moderátorok: Flautner Lajos, Budapest 

Kiss János, Budapest 
Pap Ákos, Budapest 
Papp János, Budapest

9.00 Bevezetés
Minimalinvazív és intervenciós eljárások 
fogalma és helye a gasztroenterológiában 
Flautner Lajos, Budapest 
Nyelőcső, Varicositas 
Kommentár: Kiss János
9.15 Nyelőcső visszerek endoszkópos keze
lési lehetőségei
Székely Iván
9.25 Portalis hipertensio és a TIPS 
Péter Mózes
9.35 A műtéti kezelés reneszánsza portalis 
hypertensióban
Kupcsulik Péter 
Nyelőcső, GERD 
Kommentár: Papp János
9.45 A hagyományos antireflux m űtétek 
eredményei
Kiss János
9.55 A laparoszkópos antireflux műtétek 
eredményei
Forgács András
Szünet
Epeút
Kommentár: Pap Ákos
10.25 Epeúti szűkületek intervenciós keze
lése
Orosz Péter
10.35 Epeúti endoszkópos intervenciók 
szövődményeinek sebészi ellátása 
Harsányi László
10.45 Epeúti szűkületek sebészi kezelése 
Horváth Örs Péter
10.55 Epesebészeti beavatkozások szövőd
ményeinek endoszkópos ellátása
Papp János 
Pancreas
Kommentár: Flautner Lajos
II . 05 Ultrahang (CT) vezérelt intervenciós 
eljárások pancreas betegségekben 
Winternitz Tamás
11.15 Endoszkópos intervenció szerepe a 
pancreas betegségek kezelésében
Pap Ákos
11.25 Laparoszkópos pancreas sebészet 
Tihanyi Tibor
11.35 Az invazív sebészet lehetőségei és kor
látái a pancreas betegségek kezelésében 
Flautner Lajos
11.55 Zárszó 
Flautner Lajos

1998. június 11., csütörtök, 14.00-15.00 
1. Előadóterem 
A betegágytól a katedráig
Carnegie Szimpózium 
Üléselnök: Kiss Gábor, Budapest 
Interaktív program
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1998. június 11., csütörtök
15.15- 16.30
1. Előadóterem
Természetes és mesterséges táplálás/Kerek- 
asztal
Moderátor: Várkonyi Tibor, Békéscsaba
15.15- 15.45 
Természetes táplálás
A vékonybél funkcionális morfológiája 
Jármay Katalin
A kefeszegély membrán emésztő funkciója 
Várkonyi Tibor
Lipidfelszívódás és metabolizmus 
Mózsik Gyula
A motilitás szerepe a vékonybél felszívódási
folyamatában
Wittmann Tibor
Beró Tamás
Moderátor: Bodoky György, Budapest
15.45-16.30
Mesterséges táplálás
Bevezető:A mesterséges táplálás helyzete 
A mesterséges táplálás szerepe a krónikus 
bélbetegségek kezelésében 
Dárdai Ernő
A mesterséges táplálás lehetőségei has
nyálmirigy betegségben 
Harsányi László
A mesterséges táplálás a daganatos betegek
ellátásában
Bodoky György
A mesterséges táplálás finanszírozása 
Weltner János

1998. június 11., csütörtök, 16.30-18.30 
1. Előadóterem 
Bélbetegségek/Eló'adások
Üléselnökök: Nagy Ferenc, Szeged

Űjszászy László, Miskolc
16.30 Diagnostic difficulties and patho
physiology of irritable bowel syndrome
G. Holtmann
16.45 Alverin-symethicon combination in 
the treatm ent of irritable colon syndrome 
A hungarian multicentric trial 
Á. Kovács, A. Tiszai, L. Űjszászy
16.55 Trimebutin (a peripheral acting ence- 
phalinerg) in the treatment of irritable bo
wel syndrome (a Hungarian multicenter 
clinical study)
Gy. G. Kiss, L. Űjszászy, L. Lakatos, G. Hor
váth, V. Oláh
17.05 New possibilities of IBS therapy
L. A. Jacques
17.20 Activated protein-C resistance in
inflammatory bowel disease
K. Palatka, I. Altorjay, P. László, Z. Boda,
M. Udvardy
17.30 Carotenoid status in Crohn’s disease 
Gy. Rumi jr., I. Szabó, Z. Matus, Á. Vincze, 
Gy. Tóth, Gy. Rumi, Gy. Mózsik
17.40 Differential changes of basic fibroblast 
growth factor (BFGF) and platelet-derived 
growth factor (PDGF) in human serum and 
biopsy samples in ulcerative colitis and 
Crohn’s disease
M. Szathmári, Zs. Sándor, L. Prónai, 
T. Zágoni, S. Szabó, Z. Tulassay
17.50 Quality of life after abdomino-trans- 
sphincteric resection of the rectum 
G. István, I. Berki, Z. Ráth, I. Sugár, 
P. Ondrejka, G. Bognár, J. Faller
18.00 Clinical significance of systolic abdo
minal m urm ur in patients with inflamma
tory bowel disease
T. Molnár, G. Kovács, Z. Morvay, F. Nagy

18.10 The role of CT angiography in inflam
matory bowel disease patients with sup
posed stenosis of the splanchnic arteries 
Cs. Gyulai, T. Molnár, F. Nagy, L. Kardos
18.20 Clinician and radiologist in close 
cooperation for the diagnosis and adequate 
therapy of Crohn’s disease
K. Juszku, M. Burger, Á. Kovács, L. Bene

1998. június 11., csütörtök, 13.00-14.00
I. Előadóterem 
Bélbetegségek/Poszterek
Poszterbírálók: Nagy György, Miskolc 

Banai János, Budapest
31. Epidemiology of inflammatory bowel 
diseases in Hungary
Gy. Nagy, L. Üjszászi, L. Lakatos, L. Juhász
32. The role of cathepsins and plasminogen 
activator system in colorectal cancer
L. Herszényi, F. Farinati, M. Plebani, 
P Carraro, M. De Paoli, G. István, Z. Sápi,
R. Naccarato, Z. Tulassay
33. Has the age-at-onset any influence on 
the course of Crohn’s disease: clinical sub
groups lead closer to its origins?
M. Lukács, L. Lakatos
34. Characteristic features of colorectal ade
nomas and carcinomas from 1974 to 1984 
and from 1990 to 1994-an epidemiologic 
study
A. Pálvölgyi, T. Molnár, F. Nagy
35. Clinical value of gene expression investi
gations in different groups of hereditary 
colorectal cancer syndromes
Gy. Tóth, I. Ember, J. Kiss, J. Horgász, L. Simon
36. Irinotecan (cpt 11): újabb kemoterápiás 
lehetőség a metasztatizáló colorectalis 
tumorok kezelésében -  kezdeti eredmények 
Kristó K., Izsó /., Balatoni G.
37. Genetic association between Crohn’s dis
ease and the IL-1 cytokine family
A. Nemetz, Á. Kovács, T. Molnár, A. Köpe,
J. Fehér, Z. Tulassay, F. Nagy, M. A. Garcia- 
González, A. S. Pena
38. First experience with encephalinerg ago
nist therapy in irritable bowel syndrome
K. Rábai, Gy. Székely, G. T. Tóth, Cs. Kovács, 
T. Méray
39. Bone mineral density in patients with 
dermatitis herpetiformis and villus atrophy
M. É. Horváth, T. Gonda, Sz. Désaknai,
S. Kárpáti, T. Zágoni, M. Tóth, Z. Tulassay

1998. június 11., csütörtök, 16.45-17.15 
3. Előadóterem
Gazdasági megfontolások a korszerű Heli
cobacter pylori eradikáció kapcsán
Helicobacter pylori Munkacsoport szimpó
ziuma
Üléselnökök: Papp János, Budapest 

Bajtai Attila, Budapest 
Előadók: Lonovics János, Szeged

Rácz István, Győr 
Simon László, Szekszárd 
Űjszászy László, Miskolc

17.15-18.45
Helicobacter pylori/Előadások
Üléselnökök: Lonovics János, Szeged 

Prónai lászló, Budapest
17.15 Do we eradicate Helicobacter pylori in 
patients with functional dyspepsia? Current 
Hungarian practice of primary care physi
cians and gastroenterologists
M. Juhász, L. Prónai, A. Németh, L. Herszényi, 
Z. Tulassay

17.25 Prevention of the Helicobacter pylori 
endotoxin-induced rat dudenal epithelial 
cell injury by selective inducible nitric oxide 
synthase inhibitor 1400 W
Z. Szepes, D. Lamarque, A. Moran,
J. C. Delchier, B. J. R. Whittle
17.35 Effect of Helicobacter pylori eradica
tion on cell proliferation activity in chronic 
gastritis
L. Prónai, E. Szaleczky, B. Molnár, L. Bérezi, 
Z. Tulassay
17.45 Prevalence of Helicobacter pylori 
infection in children with chronic gastro
intestinal symptoms and incidence of infec
tion within families
Judit Gervain, G. Simon, Á. Gógl, I. Tokodi
17.55 The role of Helicobacter pylori in 
childhood with abdominal pain
M. Polgár, M. Kiss, K. Lelkes
18.05 Does eradication of Helicobacter 
pylori (Hp) with an one-week triple therapy 
alone, w ithout additional antisecretory 
drug, heal duodenal ulcer?
I. Kisfalvi, G. Elek, S. Győri
18.15 Comparison of two omeprazole-based 
triple therapy eradication protocols in dif
ferent Helicobacter pylori positive upper GI 
disease groups
M. Garamszegi, O. Karádi, Á. Vincze, 
F. Pakodi, G. Sütő, B. Hunyady, E. Tornóczki,
T. László, Gy. Mózsik
18.25 Efficacy of one week triple therapy for 
eradication of Helicobacter pylori (with 
pantoprazole, clarithromycin and amoxy
cillin or tinidazole)
A. Takács, B. Boga, G. Gerő, A. Szentmihályi
18.35 Prevalence of H. pylori in two districts 
of Budapest
Gy. Molnár, A. Takáts

1998. június 11., csütörtök, 13.00-14.00
3. Előadóterem 
Helicobacter pylori/Poszterek
Poszterbírálók: Németh Annamária, 

Budapest
Küronya Pál, Budapest

40. Helicobacter pylori Infection bei Dia
betikern
R. Kozák, Gy. Horvát, E. Juhász, E. Harcsa,
L. Lövei, R. Sike, K. Szele
41. A Helicobacter pylori eradikáció, illetve 
recidiva mértékének vizsgálata duodenalis 
betegekben
Káldi, G., Nemesánszky E.
42. Helicobacter pylori infection and eradi
cation in gastroesophageal reflux disease 
Zs. Éles, A. Forgács
43. Measuring the efficacy of eradication 
therapy with I3C urea breath test
S. Ódor, Judit Gervain, Á. Gógl, Katalin Sz. 
Barta
44. Effect of Helicobacter pylori infection on 
apoptopic processes of gastric mucosa
E. Törgyekes, F. Müller, B. Molnár, Z. Tulassay

1998. június 11., csütörtök, 16.45-18.45
4. Előadóterem 
Motilitás/Előadások
Üléselnökök: Wittmann Tibor, Szeged 

Bálint András, Budapest
16.45 The relationship between respirato- 
ry/pharyngeal symptoms and gastroeso
phageal reflux disease as assessed by dual 
pH-monitoring
A. Bálint, H. J. Stein, W. K. H. Kauer,
H. Feußner, J. R. Siewert
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16.55 May active or treated peptic ulcer dis
ease, Helicobacter pylori infection or NSAID 
intake be predictive to gastroesophageal 
reflux disease?
T. Wittmann, A. Rosztóczy, A. Fehér, 
A. Dancsok, I. Molnár, J. Lonovics
17.05 A non-acid pH -pattern indicating 
GOR in infants
I. Korponay-Szabó, J. B. Kovács, A. Nagy,
M. Lőrincz, I. Pászti
17.15 Measurement of gastric empyting with 
the new, infrared isotope analyser (IRIS) 
method: capsaicin enhanced the gastric 
empyting rate in healthy human subjects
A. Debreceni, I. Juricskay, 0. M. E. Abdel- 
Salam, J. Szolcsányi, Gy. Mózsik
17.25 2D transabdominal ultrasound ca- 
racteristics of gastric antrum motility in 
diabetic gastroparesis
I. Kiss, A. Rosztóczky, T. T. Várkonyi, A. Fe
hér, Cs. Lengyel, R. Róka, L. Pávics, É. Varga,
J. Náfrádi, L. Mádi-Szabó, T. Wittman
17.35 Evaluation of gallbladder and stomach 
motor function in long-standing diabetes 
mellitus
T. T. Várkonyi, R. Róka, Cs. Lengyel, 
P. Légrády, L. Madácsy, B. Veló'sy, P. Kempler,
L. Pávics, J. Lonovics 
Üléselnökök: Forgács András, Budapest 

Sütő Gábor, Pécs
17.45 Comparison of gallbladder contrac
tions induced by fatty meal with caerulein 
administration in celiac disease
A. Szepes, L. Madácsy, B. Veló'sy, Zs. F. Kiss,
L. Pávics, J. Lonovics
17.55 Comparison of the results of antro- 
duodenal m anom etry and quantitative 
hepatobiliary scintigraphy in patients with 
biliary type pain and suspected sphincter of 
Oddi dysfunction
L. Madácsy, H. V Middelfart, A. Szepes,
B. Velősy, L. Hojgaard, L. Pávics, J. Lonovics, 
P. Funch-Jensen
18.05 Treatment of dyskinesia of papilla 
Vateri -  conservative or endoscopic the
rapy?
A. Kováts-Megyesi, V. Balgha, Gy. Forró, 
Á. Pap
18.15 Altered rectal perception: a patho
physiological marker of patients with irri
table bowel syndrome
Á. Király, G. Sütő, Gy. Mózsik
18.25 Nitric oxide promotes non-adrenergic, 
non-cholinergic contraction in the rat colon 
A. Rosztóczy, R. Sári, Z. Szilvássy, T. Witt
mann, J. Lonovics
18.35 Prolonged orofaecal transit time in 
Crohn’s disease and cystic fibrosis
A. Arató, H. Bodánszky, N. Lásztity, L. Szőnyi
18.45 Value of colonic transit time measure
ments in patients with chronic constipation 
T. Szajbert, M. Burai, Á. Pap

1998. június 12., péntek, 9.00-12.00
1. Előadóterem
Hetényi Géza Emlékelőadás
Dr. Tulassay Zsolt
Osteopenia az emésztőrendszer betegsé
geiben
Magyar Imre Emlékelőadás
Dr. Csepregi Antal
Specific autoantibodies in primary Sjörgen’s 
syndrome: Are they predictors for chronic 
liver disease?
Greeting of the new Honorary Members
Dr. Massimo Crespi (Olaszország)

Helicobacter pylori and gastric cancer 
Dr. P. Funch-Jensen (Dánia)
The Scandinavian experience with laparo
scopic fundoplication 
Dr. Anton Vavrecka (Szlovákia)
Dr. M. J. G. Farthing (Nagy-Britannia)
A társaság díjainak átadása 
A legjobb magyar nyelvű gasztroenteroló- 
giai tárgyú dolgozat díja, „Hetényi Géza” 
emlékérem, „Pro Optimo Merito in Gastro- 
enterologia” emlékérem, MADAUS pályadíj

Közgyűlés
I. Elnöki megnyitó 

II. Főtitkári beszámoló
III. Pénztárosi beszámoló
IV. A Számvizsgáló Bizottság tájékozta

tója
V. Ellenőri jelentés

VI. Vita az elhangzott beszámolók felett
VII. Vezetőségválasztás

VIII. Zárszó

1998.június 12.,péntek, 14.00-15.00 
1. Előadóterem
A GERD és H. p. eradikáció aktuális kér
dései
Richter Gedeon RT. Szimpózium 
Üléselnök: Papp János, Budapest
14.00 Helicobacter pylori eradikáció -  két
ségek és bizonyosságok
Eva Brownstone (Bécs)
14.20 Diagnosztikus és terápiás kihívások 
atípusos GORB tünetek esetén
Lonovics János (Szeged)
14.30 Szegycsont mögötti fájdalom értéke
lése egy háziorvosi praxisban
Magyar Anna (Budapest)
14.40 Lehetőségek és teendők a Helicobacter 
pylori sikeres eradikációja után
Rácz István (Győr)

1998. június 12.,péntek, 15.30-18.30 
1. Előadóterem
Ultrahang/Elődások 
Üléselnökök: Makó Ernő, Budapest

Székely György, Budapest 
Szilvási István, Budapest 
Winternitz Tamás, Budapest

15.30 Possibilites of the ultrasound pano
rama technique in the diseases of the liver 
Agnes Szebeni
15.40 Comparison of the efficacy of beta- 
blocker and nitrate therapy in portal hyper
tension by duplex ultrasound
Gy. Székely, G. Káldi, Á. Szilvás, M. Pusztay,
E. Nemesánszky
15.50 Three-dimensional and color doppler 
ultrasound in IBD patients 
Á. Szilvás, Gy. Székely
16.00 Decreased ejection fraction of the 
gallbladder in hyperlipidaemic patients
I. Szilvási, G. Pálos, K. Buga, Zs. Varga, 
Z. Nagy
16.10 What type of questions can answered 
by the new diagnostic procedure, helical CT 
cholangiography (HCTCA)?
E. Márton, K. Kariinger, Á. Mester, T. Zágoni, 
E. Makó
16.20 A comparative study of esophageal 
disorders with conventional fluoroscopy 
and computed tomography
K. Kiss, K. Kariinger, A. Mester, E. Makó, 
A. Maléta
16.30 Accuracy of endosonography (EUS) 
and computed tomography (CT) in pre

operative stanging of oesophageal cancer: a 
comparative study
F. Pakodi, K. Dérczy, L. Cseke, Cs. Győré, 
Ö. P. Horváth, Gy. Mózsik
16.40 Preoperative staging of esophageal tu 
mors by endoscopic ultrasound, CT and 
MRI
T. Bohák, L. Bohár, K. Urbanek, Á. Altorjay,
A. Vörös, J. Kiss
16.50 Preoperative staging of tumors of the 
rectum by means of rectal ultrasound, CT 
and MRI
L. Bohár, Á. Bohák, K. Urbanek, L. Ritter,
B. Lestár, J. Kiss
17.00 Acute appendicitis: effect of sonogra- 
phyc visualisation of the normal and abnor
mal appendix
Z. Tarján, T. Winternitz, B. Járay
17.10 The role of percutaneous drainage in 
the treatment of pancreatic pseudocyst
Zs. Szentkereszty, G. Erdélyi, P. Tóth, P. Sápy
17.20 Bedside ultrasound guided interven
tions in a surgical intensive care unit
T. Winternitz, Zs. Németh, M. Borsodi,
K. Darvas, L. Flautner
17.30 Invasive amoebiasis: follow-up by ult
rasound
T. Méray, Á. Szilvás, Gy. Székely
17.40 18 years experiences with clinical 
ultrasonography in the management of pan
creatic fluid collections
L. Mádi-Szabó, H. Demeter
17.50 HRCT m orphology of apophyseal 
facet joints in inflammatory joint diseases 
Á. Mester, E. Makó, K. Kiss, T. Győrke, T. Dé
vai, E. Márton

1998. június 12., péntek, 15.30-18.30 
3. Előadóterem 
Sebészet/Előadások
Üléselnökök: Tihanyi Tibor, Budapest 

Balogh Ádám, Szeged
15.30 Utility of diagnostic laparoscopy for 
abdominal disorders
I. Gál, J. Szívós, L. Hejjel
15.40 A laparoscopos appendectomiáról 
szerzett tapasztalatok értékelése több mint 
300 eset alapján
Antal A., Szabó T, Pavlovics G.
15.50 Early results of the surgically treated 
gastrooesophageal reflux disease
A. Forgács, T. Tihanyi, Zs. Éles, Sz. Gergely, L. 
Flautner
16.00 Possible role of minimal invasive tech
nique in the surgery of pancreatic disea
ses
Z. Zalaba, T. F. Tihanyi, L. Nehéz, T. Win
ternitz, L. Flautner
16.10 Long term results of local treatment of 
middle rectal tumors with transanal endo
scopic microsurgery (TEM)
A. Nagy, T. Kovács
16.20 Ischemic heart disease as the risk fac
tor of laparoscopic surgery
K. Darvas, Zs. Molnár, M. Tarjányi, K. Pin- 
kola, L. Flautner
16.30 Hungarian surgical departm ent’s 
microbiological flora in relation to surgical 
activity and antibiotic consumption
Zs. Csapó, M. Konkoly Thege, K. Zsirka,
I. Pulay, A. Forgács
Üléselnökök: Nagy Attila, Veszprém

Regöly-Mérei János, Budapest
16.40 Elektív m űtétre váró betegek táp- 
láltsági állapota
Harsányi L., Marton Judit
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16.50 Intraoperative ultrasound in the man
agement of liver cancer
Zs. Németh. T. Winternitz, P. Kupcsulik, J. 
Weltner, L. Flautner
17.00 Economical problems in colorectal 
surgery
I. Zoliéi, Á. Balogh
17.10 Acute and elective extended right 
hemicolectomy at our surgical department 
between 1993.01.31.-97.12.31.
L. Tóth, T. Csobdn, G. Martis, Z. Hajdú
17.20 The influence of the num ber of dis
sected metastatic lymph nodes on the stag
ing of colo-rectal cancer 
P. Sipos, Á. Szabó, G. Turcsányi, I. Jakab, 
E. M. Gamal, P. Metzger
17.30 Our results in the surgical treatment 
of gastrointestinal carcinoids
Zs. Kineses, F. Gyó'ry, F. Juhász, Cs. Kosa, 
Gy. Balázs
17.40 Vascular reconstructions carried out 
during gastroenterological operations
P. Kaliszky, P. Kupcsulik

1998. június 12.,péntek, 13.00-14.00
3. Előadóterem 
Sebészet/Poszterek
Poszterbírálók: Oláh Attila, Győr 

Oláh Tibor, Szeged
45. Benign lesions mimicking pancreatic 
tumor
P. Ondrejka, I. Sugár, Z. Ráth, G. István,
J. Faller
46. Treatment of major bleeding induced by 
endoscopic sphincterotomy
T. Góg, L. Lakner, B. Márkus, Z. Döbrönte
47. New transhiatal operations: suture of 
esophageal rupture, extirpation or biopsy of 
a mediastinal tumor with fundoplication or 
esophageal intubation
L. Kotsis, Sz. Kostic, L. Agócs
48. Quo vadis cholecystectomia?
/. Popovits
49. Temporary cost-benefit conditions of 
the shunt-treatment of refractory ascites 
(financial experiences of 185 operations)
K. Vincze, M. Tihanyi
50. Vastag- és végbéldaganat miatt műtött 
betegek életminőségének vizsgálata
R. Hariszi, Z. Münch, J. Weltner, Zs. Né
met
51. Use of percutan gastrostomic drain in 
benign pyloric stensis syndrome
A. Lelbach, Z. Bánsághi, T. Zágoni, A. So
mogyi

1998. június 12.,péntek, 15.30-18.30
4. Előadóterem 
Kutatói fórum/Előadások
Üléselnökök: Mózsik Gyula, Pécs

Fehér Erzsébet, Budapest
15.30 Immunohistochemical characteriza
tion of histaminergic cells of the rat stom
ach reveals histamine producing capability 
of antral G cells
B. Hunyady, A. Zólyomi, É. Mezey
15.40 Pacap, newly discovered member of 
VIP-related peptides, is present in the sec
retory cells of human stomach
É. Vincze, O. Kántor, G. Gonda, P. Gombás,
J. Kiss, M. Juhász, K. Köves
15.50 Direct morphological evidence of 
neuroimmuno-modulation in colonic mu
cosa of patient with Crohn’s disease
E. Fehér, Á. Kovács, K. Gallatz, J. Fehér
16.00 A direct inhibitory effect of capsaicin

on the gastric basal secretory responses in
healthy human subjects
Gy. Mózsik, A. Debreceni, I. Juricskay,
0. M. E. Abdel-Salam, A. Ludányi, J. 
Szolcsányi
16.10 Characterization of proteases and 
protease inhibitors in the rat stomach
L. Nagy, Gy. Mózsik, K. Kalmár, P. Hauschka,
S. Szabó
16.20 Central components in gastroprotec- 
tion
K. Gyires, A. Z. Rónai, K. Müllner, E. Fehér
16.30 Female sex steroids and cysteamine- 
provoked gastroduodenal ulcers in rats
F. László, Z. Szepes, Cs. Varga, C. Montoneri,
F. Drago
16.40 The role of endogenous basic fib
roblast growth factor and platelet-derived 
growth factor in healing of experimental 
duodenal ulcers
Á. Vincze, Z. Sándor, S. Kusstatscher, M. Na- 
gata, M. Jadus, A. Tarnawski, S. Szabó
16.50 Effect of atropine and atropine plus 
acute surgical vagotomy on the indometh- 
acin-induced gastrointestinal mucosal- and 
vascular damage in rats

Szünet

Üléselnökök: Lonovics János, Szeged 
Varga Gábor, Budapest

17.00 Reduced ulceration in spontaneous 
colitis of HLA-b27 rats by NO synthase inhi
bition but not corticosteroids
D. Lamarque, Z. Szepes, H. Blanchard, C. Ber- 
nandeau, J. F. Flejou, J. C. Delchier, B. J. R. 
Whittle, M. Breban
17.10 Nitrergic relaxation recaptured far- 
nesol in the sphincter of Oddi (SO) from 
hypercholesterolamic (HC) rabbits
Z. Szilvássy, R. Sári, I. Nagy, I. Jakab, J. Né
meth, J. Lonovics
17.20 Involvement of the interplay between 
NO and VIP in CCK-induced phasic con
tractile activity in the rabbit sphincter of 
Oddi
R. Sári, J. Németh, Z. Szilvássy, I. Nagy,
J. Lonovics
17.30 Periodontitis leads to formation of 
nitric oxide and peroxinitrite in rats and 
humans
Z. Lohinai, A. Székely, E. Fehér, T. Keglevich, 
P. Windisch, C. Szabó
17.40 Intravenous 1-arginine excess induces 
non-parallel pancreatic secretion in the 
anasthetized rat
J. Pozsár, R. E. Schwab, E. Szepesváry, T. Gonda, 
Zs. Rausch, J. Hamvas, T. Miguel, A. Pap
17.50 Different affinity states of CCKa- 
receptors on pancreatic acini and pyloric 
muscle in the rat
K. Kisfalvi, C. Scarpignato, G. Varga
18.00 Effect of gastrin on the prolifera
tion of hum an gastric adenocarcinoma cell 
line
1. Szabó, Gy. Rumi, B. Bódis, P. Németh, 
Gy. Mózsik
18.10 Bombesin stimulates C-fos expression 
in human pancreatic adenocarcinoma cell 
line HPAF
B. Burghardt, C. Wenger, T. M. Gress, G. Varga
18.20 Actions of murine recombinant IL-10 
on spontaneous colitis of the HLA-b27 
transgenic rat
J. Kiss, V. Bertrand, C. Bernardeau, D. La
marque, M. Breban

18.30 Automation of gastric brush smear
quantitative DNA analysis
B. Molnár, E. Szaleczky, L. Prónai, K. Papik,
T. Zágoni, Z. Tulassay
1998. június 12., péntek, 13.00-14.00
4. Előadóterem
Kutatói fórum/Poszterek
Poszterbírálók: Nagy Lajos, Pécs

László Ferenc, Szeged
52. Parotid isoamylase level increases in 
serum in response to pilocarpine stimula
tion and feeding
A. Nagy, P. Tóth, G. Varga, T. Zelles
53. Effects of bombesin on bicarbonate and 
fluid secretion in isolated guinea-pig pan
creatic ducts
K. Kordas, T. F. Lang, M. C. Steward,
D. H. Coy, R. M. Case, G. Varga
54. Gastrointestinal mucosa: a new place for 
sexual dimorphism in humans?
G. A. Balint, F. Nagy, J. Nafradi
55. Cell suspensions and cell cultures for 
karyogram analysis from gastric fresh biop
sy material
L. Tankó, B. Molnár, Z. Tulassay
56. Modulatory neural GABA receptors in 
isolated longitudinal and circular colonic 
muscle
E. Makó, A. Z. Rónai, G. Juhász, Gy. Ádám,
L. Ritter, B. Lestár, V. Crunelli
57. An ABC transporter might take place in 
iron homeostasis in human
P. Csere, Gy. Kispál, R. Lili, Gy. Mózsik
58. Selective decrease of corpus H+/K+- 
ATPase activity in patients with chronic gas
tritis
B. Vásárhelyi, L. Prónai, I. Kocsis, T. Zágoni, 
T. Ónodi, T. Tulassay, Z. Tulassay
59. Capsaicin-sensitive sensory nerves 
modulate the gastric mucosal injurious 
effect of indomethacin in the rat
0. M. E. Abdel-Salam, A. Debreceni, J. Szol
csányi, Gy. Mózsik
60. Direct cytoprotection as part of the ge
neral protective effect induced by the frag
ments of body protection compound (BPC) 
B. Bódis, O. Karádi, Cs. Dohoczky, M. Kolega, 
Gy. Mózsik
61. Black radish: a possible antioxidant in 
alimentary hyperlipidaemia
A. Lugasi, A. Blázovics, I. Kocsis, Á. Kéry, 
E. Dworschák, J. Fehér
62. Clinical relevance of food allergens in 
the pathogenesis of atopic allergic reactions 
Zs. F. Kiss, S. Húsz, K. Jármay, R. Judák,
G. Lencse, T. Wittman, J. Lonovics
63. Proliferation activity of gastric lesions- 
correlation between immuno-histochem- 
istry and TV image cytometry parameters 
E. Szaleczky, L. Prónai, B. Molnár, L. Bérezi,
J. Fehér, Z. Tulassay

21.00
Fogadás/Tombola/Tánc

1998. június 13., szombat, 10.00-13.00
1. Előadóterem
Kihívások és dilemmák/Klinikopatológia 
Esetismertetések/Poszterek
Üléselnökök: Pap Ákos

Simon László
Felkért szakértők: Bajtai Attila, Beró Tamás, 
Bodoky György, Kovács Ágota, Neme- 
sánszky Elemér, Rácz István, Simon Károly, 
Szalay Ferenc, Tihanyi Tibor, Újszászy 
László, Várkonyi Tibor
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64. Oesophagus ulcers caused by diclofenac 
P. Boznánsky, Gy. Rumi
65. Experience obtained during the complex 
treatment of patients suffering from oeso
phagus varix rupture, as a complication of 
cirrhosis
L. Bálint, E. Csömör, A. Török
66. Helicobacter pylori specifikus IgG titer 
változása eradicatios kezelés után
Arató M., Mislóczy M., Banai J.
67. Helicobacter pylori infection in low- 
grade localized primary gastric lymphoma 
T. Schneider, Zs. Orosz, Zs. Molnár, E. Várady, 
B. Deák. A. Rosta
68. Unsuccessful therapy with eradication of 
Helicobacter pylori in low MALT lymphoma 
stomach (a case report)
Aí. Szenes, F. Tárnok, J. Sipos, P. Vattay
69. Comparison of the diagnostic value of 
TPA, Ca72-4 and CEA tum or markers in gas
tric cancer
L. Lakner, G. Pintér, E. Toldy, G. L. Kovács, 
Z. Döbrönte
70. Urea breath test detects more sensitively
H. pylori infection than antral histology or 
urease test
G. Sütő, Á. Vincze, F. Pakodi, B. Hunyady,
0. Karádi, M. Garamszegi, I. Juricskay, 
T. László, Gy. Mózsik
71. Gastric lymphoepithelioma-like carci
noma associated with Epstein-Barr virus (a 
case report)
F. Tárnok, Z. Völgyi, J. Sipos, Z. Lukács, 
J. Dolgos, G. Kelényi
72. Results of invasive and minimal invasive 
surgical treatment of perforated duodenal 
ulcers
G. Csáky, J. Bezsilla
73. Molecular genetic and serologic screen
ing of the large family of a coeliac patient 
Ágnes Várkonyi, Emőke Enderffy, Erzsébet 
Tímár, Marianne Polgár
74. Tumors of small bowels causing perfora
tion
E. Rombauer, L. Antal, V. Szendrényi
75. An unusual manifestation of Whipple’s 
disease
Zs. Lénárt, J. Tarjányi, Z. Búza, I. Bódi, 
Zs. Hódi, T. Forster, T. Wittmann
76. Ectopic gastric mucosa in Meckel’diver- 
ticulum -  (a case report)
Sz. Szakáll, É. Pásztor, J. Mikita, Gy. Győry
77. Verner-Morrison syndrome with unusual 
localization of the tumour (a case report)
A. Tiszai, S. Magony, I. Nagy, I. Jakab, J. Lo- 
novics, L. Varga, Á. Balogh, L. Tiszlavicz,
M. Papos, L. Pávics, G. Horváth, L. Újszászi
78. Successful treatment of hepatocellular car
cinoma with all-trans-retinoic-acid (ATRA)
M. Egyed, B. Borsos, Gy. Rumi, A. Viski, 
Gy. Horváth
79. HCV RNS positive chronic active hepati
tis and aplastic anaemia (case report)
I. Cserni, M. Abonyi, K. Jakab, Zs. Schaff, 
Z. Bori
80. Malignant transoformation of a biliary 
tree adenoma? (a case report)
1. Filiczky, L. Topa, K. Simon, E. Szirányi, 1. 
Gál, Á. Pap

81. Diagnostic and therapeutical experi
ences in primary sclerosing cholangitis
M. Csöndes, Gy. Pécsi, Á. Erényi, I. Rácz
82. Carcinoma of the common bile duct- 
combined percutan interventional and int
raluminal irradiation treatment
Z. Vigváry, Zs. Tarján, E. Makó
83. Acute pericardial tamponade as a com
plication of chronic pancreatitis
A. Szabó, M. Csöndes, L. Szeder, A. Oláh, I. Rácz
84. The diagnostic difficulties of aorto- 
enteral fistulas, Wirsungorrhagia and jeju
nal calibre persistent arterial beeeding as 
rarely appearing and often fatal gastro
intestinal haemorrhage -  report of five cases
P. Sahin, A. Török, T. Tihanyi
85. Multiple abdominal tumor -  adrenocor
tical carcinoma (AC)
G. Elek, K. Sarkadi, J. Kamuti, Sz. Virágh,
M. Magyar, Z. Szentirmay, S. Győri
86. Retroperitoneal liposarcoma -  (a case report) 
T. Dévai, A. Kerpel-Fronius, K. Morvay,
J. Kulka
87. Arteriovenous malformations of the 
gastrointestinal tract: an analysis of a case 
and a review of the literature
R. Faludi, L. Molnár, A. Tavakoli, Gy. Wéber, 
T. László, B. Mezőfi
88. The change of body composition in low 
energy content diets
M. Figler, B. Póda, B. Kergyó, R. Vihart, 
Gy. Mózsik
89. Influence of total parenteral nutrition on 
the body composition in patients with 
Crohn’s disease (a case report)
I. Antal, M. Figler, Á. Király, E. Somogyi, 
É. Sasréti, Gy. Mózsik
90. A kóros soványság ritka esete 
Reichardt /., Parlagi Gy., Kondrai L., Wacha 
/., Tóth K.
91. Dermatitis herpetiformis and endocrine 
disorders: coincidence or concordance?
T. Zágoni, S. Kárpáti, K. Rácz, T. Gonda, 
Z. Tulassay
92. Occult colon bleeding (B) due to angio
dysplasia (A)
F. Harmos, J. Kamuti, G. Elek, Gy. Fodor, 
I. Kisfalvi
93. Cardiac disorders as unusual extra- 
intestinal manifestations of inflammatory 
bowel disease
F. Nagy, T. Molnár, M. Hőgye, J. Lonovics
94. Diagnostic questions in inflammatory 
bowel diseases
F. Siket, Á. Szilvás, Gy. Székely, S. Sági, G. Va
dász, M. Bodó
95. Familial generalized juvenile gastro
intestinal polyposis changes in the clinical 
evaluation of the syndrome
L. Simon, I. Ember, A. Bajtai, Gy. Tóth, J. Kiss
96. Perianal hernia, a unique complication 
of liver cirrhosis
A. Bursics, J. Horányi, L. Flautner
97. „Per vias naturales” leaving of surgical pads 
L. Csermely, F. Tárnok, Á. Belencsák
98. Diffuse peritonitis due to candida albi
cans in perforated acute appendicitis
A. Zsirka-K., I. Pulay, M. Konkoly Thege, 
Zs. Csapó, T. Winternitz

1998. június 13., szombat, 9.30-12.30 
3. Előadóterem
Hogyan oktassunk családorvoslást a 
praxisban
Családorvosok Fóruma 
Johnson & Johnson szimpózium
Moderátor: Tímár Éva
9.30 A családorvoslás oktatásának tem a
tikája és módszertana
Arnold Csaba
10.00 Mit és hogyan oktassunk a praxisban:
-  Két hét hallgatói gyakorlat 
Antalics Gábor
-  A pályakezdők első két hónapja 
Talpag Magdolna
-  A rezidens folymatos praxis gyakorlata 
Ádám Ágnes
-  Nyári gyakorlatok 
Ádám Ágnes
11.00-11.30 Szünet
11.30 Kommunikáció -  orvosi viselkedés, 
orvos-szerep tanítása (elvárások, lehető
ségek)
Tímár Éva
11.50 Mit és hogyan oktassunk a falusi 
vegyes praxisban?
Simek Ágnes
12.10 A mentor szerepe a vizsgára való 
felkészítésben és közreműködése a tudo
mányos munkában 
Csalay László
12.30-14.00 Ebéd

1998. június 13., szombat, 14.00-17.00 
1. Előadóterem
Fókuszban a funkcionális dyspepsia 
Családorvosok Fóruma 
Johnson & Johnson szimpózium
Moderátorok: Lonovics János, Szeged 

Simon László, Szekszárd
14.00 Szakmai továbbképzés a dyspepsia 
témakörből
-  A dyspepsia tünetcsoport: definíció, 
klasszifikáció, patogenezis
Lonovics János (Szeged)
-  Az organikus és funkcionális dyspepsia 
klinikai jellegzetességei
Simon László (Szekszárd)
-  Reflux -  predomináns dyspepsia -  eset- 
megbeszélés
Tulassay Zsolt (Budapest), Magyar Anna 
(Budapest)
-  Dysmotilitás-típusú dyspepsia -  esetmeg
beszélés
Pap Ákos (Budapest), Dani Vilmos (Buda
pest)
-  Fekélyszerű dyspepsia -  esetmegbeszé
lés
Rácz István (Győr), Horváth Mária (Győr)
-  Diagnosztikus és terápiás útmutató
16.00 Oktatók tapasztalatcseréje és a m a
gyar oktató családorvosok akadémiájának 
fóruma
Arnold Csaba

A SOTE Családorvosi Tanszék a szakmai 
továbbképzésen részt vevő háziorvosok 
számára öt kreditpontot biztosít.
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Losec 20 mg kapszula
Hatóanyag: 20 mg omeprazol kemény zselatin kapszulában.
Javallatok Ulcus duodeni, Ulcus ventriculi, Reflux oesophagitis,
Zollinger-Ellison syndroma.
Ellenjavallatok Nem ismeretesek.
Adagolás U lcu s  d u o d e n i:  Szokásos adag 20 mg naponta egyszer, általában 2 héten át. U lc u s  v en tr icu 
li, R e f lu x  o e so p h a g itis :  A javasolt adag napi 20 mg, általában 4 héten át.
F e n n ta r tó  k e z e lé s :  A relapszusok megelőzésére, nehezen gyógyuló peptikus fekélyek vagy súlyos 
reflux oesophagitisben napi 20 mg (1 caps.) Losec adható naponta 1-szer tartós kezelésben. A tünetek 
kiújulása esetén az adagot naponta 1-szer 40 mg-ra lehet növelni. Z ollinger-E llison  s y n d ro m a :  A szo
kásos kezdeti adag napi 1-szer 60 mg.
Mellékhatások A Losec jól tolerálható. A klinikai vizsgálatok során az alábbi mellékhatásokat tapasz
talták: Ritkán kiütés, viszketés. Egyedi esetekben fotoszenzitivitás, bőrpír, hajhullás. Egyes esetekben 
ízületi fájdalom, izomgyengeség, izomfájdalom, fejfájás, ritkán szédülés, paraesthesia, álmosság, 
álmatlanság.
G a stro in te s tin a lis  tünetek-. Hasmenés, székrekedés, gyomortáji fájdalom, émelygés, hányás, flatulentia. 
Ritkán stomatitis és gastrointestinalis candidiasis, megnövekedett májenzim értékek és encephalo
pathia korábban súlyos májbetegségben szenvedő betegeknél, hepatitis sárgasággal vagy ezen tünet 
nélkül májelégtelenség.

Kivételes esetekben gynecomastia. Ritka esetekben leukopenia és thrombocytopenia.
Ritkán gyengeségérzés. Hypersensitiv reakció, pl. urticaria, angiooedema, láz és bronchospazmus. 
Ritkán fokozott izzadás, perifériás oedema, homályos látás, ízérzés zavarai.
Gyógyszerkölcsönhatások A Losec meghosszabbíthatja a diazepam, warfarin, a fenitoin eliminációját, 
melyek a májban oxidációval metabolizálódnak. Warfarint és fenitoint szedő betegek ellenőrzése aján
latos és esetleg a dózis csökkentése válhat szükségessé. (Napi 20 mg Losec a fenitoin vérszintjét nem 
változtatta meg.) A citochrom P450 enzimrendszer útján metabolizálódó gyógyszerekkel való kölcsön
hatás lehetősége nem zárható ki. Nem tapasztaltak interakciót propranolollal, metoprolollal, teofilinnel, 
lidocainnal, kinidinnel és amoxicillinnel. Nincs interakció antacidokkal és a táplálék sem befolyásolja a 
Losec hatását.
Figyelmeztetés Gyomorfekély esetében a kifekélyesedett rosszindulatú daganat lehetőségét előzete
sen ki kell zárni, mivel a kezelés elfedheti és késleltetheti a tüneteket.
Terhesség és szoptatás időszakában a Losec nem adható, kivéve, ha az orvos a kezelést elengedhe
tetlennek minősíti.
Megjegyzés + Csak vényre adható ki.
Csomagolás 7,14,28 kapszula (20 mg). (Astra)
Ä készítmény részletes ismertetését az alkalmazási előirat (OGYI-eng. száma: 9605/41/94.) tartalmaz
za.
További információval állunk szíves rendelkezésére: Astra Pharmaceuticals Kft.
H-2045 Törökbálint, Park u. 3. • Tel.: 36-1-457-7500 • Fax: 36-1-202-4771

aI S T K a!
Astra Pharmaceuticals
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Az Országos Idegsebészeti Tudo
mányos Intézet (1145 Budapest, 
Amerikai út 57.), izotóp diagnosztikai 
osztályára pályázatot h irdet orvosi 
állásra.
Pályázati feltétel:
-  fiatal, kezdő orvos is lehet, de előny
ben: izotóp diagnosztikai, neuroló
giai vagy radiológiai szakvizsgával 
rendelkező, valamint angol nyelvis
meret.
Állás betölthető: azonnal.
Pályázatot kérjük az Intézet főigaz
gatójához benyújtani.

A Pszichiátriai Szakkórház és Beteg
otthon (3741 Izsófalva, M ária táró 
13.) pályázatot hirdet Addictológiai 
és Psychiátriai utókezelő osztályra 
psychiáter, psychológus állásra. 
Határidő: 30 nap.
Előny: orvos házaspár, ill. orvos- 
psychológus házaspár.
Egyéb juttatások: férőhely vagy Mis

kolcról kijárás intézeti gépkocsival 
biztosított.
Információ: 06-48/351-190.

A Fővárosi Önkormányzat Károlyi 
Sándor Kórház és Rendelőintézet
orvos igazgatója állást h irdet az 
Intézet Gyermekszakrendelőjébe la
boratórium i szakorvos szám ára. 
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 
Bérezés Kjt. szerint.
Jelentkezés: dr. Lengyel Zsuzsa ügy
vezető főorvosnál (Budapest, 1042 
Jókai u. 1., tel.: 169-2333).

A Veszprém Megyei Önkormányzat 
Tüdőgyógyintézete (8582 Farkasgye
pű) felvételt hirdet 1 fő  orvos részére, 
orvosi állás betöltésére.
Elsősorban pályakezdők jelentkezését 
várjuk, de jelentkezhetnek tüdőgyó
gyász szakorvosok is.

Bérezés: KJT előírása szerint végzett
ségnek és gyakorlati időnek megfele
lően, valamint a munkahelyre előírt 
munkahelyi pótlék.
Szolgálati lakást biztosítunk, utazási 
költségtérítést fizetünk. Pályázatokat 
a hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül az intézet orvos igaz
gatójának kell beadni.
Érdeklődni az intézet 89/358-013, 
358-015 telefonszámokon lehet.

Budai MÁV Kórház főigazgató főor
vosa (1528 Budapest, Szanatórium u. 
2/a) pályázatot hirdet megüresedett 
orvosi állások betöltésére szakvizs
gához közel álló orvos, valamint pszi
chiáter szakorvos részére Ideggyó
gyászati Osztályra.
Pályázathoz mellékelni kérjük:
-  részletes szakmai önéletrajz
-  diplomamásolat
-  egyéb képesítést igazoló oklevelek 
másolata
MÁV 100%-os szabadjegyet biztosí
tunk. Bérezés KJT szerint.

A Springer Hungarica Kiadó ajánlatából

Pálóczi Katalin-Kelényi Gábor (szerk.): Non-Hodgkin lymphoma
A könyv elsőként foglalja össze magyar nyelven a malignus non-Hodgkin lymphoma (NHL) kórszövettani és 
immunológiai diagnosztikájával, klinikai osztályozásával, prognózisával és kezelésével kapcsolatos alapisme
reteket. Áttekintést ad a betegség patogeneziséről, immunológiai, molekuláris biológiai tulajdonságairól és im
munterápiájáról. A szerzők területük kitűnő szakmai ismerői, gyakorló patológusok vagy klinikusok, emellett 
nemzetközileg is elismert kutatók. A könyv célja általános ú tm utatást adni az NHL gyakorlati diagnosztikájában 
és kezelésében. Segítséget ad a medikusok és oktatóik szám ára az NHL egységes szempontok szerinti okta
tásában, megkönnyíti a betegségcsoport jellem zőinek elsajátítását. Hasznos a szakorvosképzésben is az onkoló
gia, hematológia, patológia és a belgyógyászat területén.

A könyv kapható az orvosi szakkönyvesboltokban és a kiadónál.
Ára: 2900,- Ft

Springer Hungarica Kiadó
1043 Budapest, Csányi László utca 36.
Levélcím: 1327 Budapest, Pf. 94.
Telefon: 370-0599, fax: 390-9075 
Internet: http://www.pro-patiente.hu/springer/ Springer
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	1998-05-03 / 18. szám����������������������������
	Vajda Katalin: Az emlőrák prognosztikai tényezői�������������������������������������������������������
	Wittmann Tibor: A gastrooesophagealis reflux betegség gyógyszeres kezeléséről (prospektív kontrollált klinikai vizsgálat)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Molnár János: Mutációanalízis a CTG-bázishármas megsokszorozódásának vizsgálatával egy háromgenerációs myotoniás dystrophiás családban���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Cesko Izabella: Magzati atrioventricularis septumdefektus társulása Patau- és Edwards-szindrómával, valamint 22-es trisomiával�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Weninger Csaba  - Palkó András  - Rozsos István: Légzési elégtelenséget okozó, spontán érrupturából eredő nyaki haematoma esete��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Faller József: Emlékezés Balassa Jánosra�����������������������������������������������
	Pék László: J. F. Kennedy patográfiája���������������������������������������������
	Laczay András: Dr. Hősz Dezső������������������������������������

	1998-05-10 / 19. szám����������������������������
	Hutás Imre: Tuberkulózis a XXI. század küszöbén������������������������������������������������������
	Lengyel Mária: Krónikus amiodaron kezelés bal kamra-funkcióra kifejtett hatásának vizsgálata az új Doppler-index alkalmazásával dilatatív cardiomyopathiában�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Antal Magda  - Gaál Ödön: Többszörösen telítetlen zsírsavak jelentősége a táplálkozásban�����������������������������������������������������������������������������������������������
	Stankovics József: A faktor V G1691A (Leiden) mutáció gyakorisága magyar népességmintákban�������������������������������������������������������������������������������������������������
	Farkas Henriette: Hereditaer angioneuroticus oedema és Crohn-betegség együttes előfordulása��������������������������������������������������������������������������������������������������
	Labancz Ágnes: I. Nemzetközi Önkéntes Egészségpénztár Konferencia������������������������������������������������������������������������

	1998-05-17 / 20. szám����������������������������
	Török László: A bőrtünetek diagnosztikus szerepe�������������������������������������������������������
	Hajdú Júlia: A tricuspidalis atresia praenatalis diagnosztikája����������������������������������������������������������������������
	Molnár Béla: Endoszkópos leletek beszédfelismerésen alapuló számítógépes rögzítése�����������������������������������������������������������������������������������������
	Molnár Zsolt  - Shearer, Euan: Az elektív hemofiltráció szerepe a szepszis és a többszervi elégtelenség kezelésében��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Halmy Csaba: Percutan endoszkópos gastrostomán át táplált III-IV. fokú arcégett beteg kezelésével nyert tapasztalataink������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Gorka Tivadar: Réthy Zoltán : Egy körzeti orvos emléke�������������������������������������������������������������
	Vértes László: Szigeti Gyula Sándorról (1872-1935)���������������������������������������������������������
	Szatmáry László: A katéteres szívgyógyászati kezelések jubileuma�����������������������������������������������������������������������

	1998-05-24 / 21. szám����������������������������
	Balikó Zoltán: Az idült obstruktív légúti betegségek : Diagnózis és terápia����������������������������������������������������������������������������������
	Szatmári András: Ductus Botalli persistens zárása szívkatéteres módszerrel���������������������������������������������������������������������������������
	Vitális Zsuzsa  - Altorjay István  - Udvardy Miklós: A legfontosabb, ismert citokinek szerepe és jelentősége gyulladásos bélbetegségekben������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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